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Van de redactie
Een jaar na het groenboek
Inmiddels al weer ruim een jaar geleden, in oktober
2010, heeft de Europese Commissie een green
paper gepubliceerd over de rol van de wettelijke
controle van financiële overzichten en de omgeving
waarbinnen deze controles worden uitgevoerd. De
Europese Commissie is vervolgens door middel van
een brede raadpleging binnen relevante sectoren
in de samenleving nagegaan welke tekortkomingen
er zijn en welke verbeteringen mogelijk zijn. Zaken
die in deze raadpleging onder meer aan de orde
zijn gekomen betreffen de onafhankelijkheid van de
accountant en de verbetering van de kwaliteit, de
concentratie in de auditsector door het vermeende
gebrek aan concurrentie en de rol van (inter)nationale
toezichthouders.
Op 30 november 2011 heeft eurocommissaris
Barnier de definitieve voorstellen voor hervorming
van het accountantsberoep naar buiten gebracht.
Een jaar na het green paper ‘Audit Policy: Lessons
from the Crisis’ en veel discussies binnen en buiten
de beroepsgroep zijn de kaders van de plannen van
de Europese Commissie duidelijk zichtbaar. In deze
Update zal een kort overzicht worden gegeven van de
belangrijkste voorstellen en de eerste reacties van een
aantal betrokken partijen in de Nederlandse discussie.
Daarnaast zal kort ingegaan worden op de visie van
Deloitte op de voorstellen van Barnier.
Over wildgroei en snoeien
In 2011 zijn diverse rapporten gepubliceerd die een
trend signaleren in verslaggeving. Jaarrekeningen
blijken steeds omvangrijker te worden. Dat zou
geen probleem zijn als deze toename zou hebben
geresulteerd in meer relevante informatie. Maar er is
volgens deze rapporten wildgroei ontstaan! Snoeien
in jaarrekeningen is vereist om de kwaliteit van
jaarrekeningen te verhogen. Dat is de boodschap zoals
deze is opgenomen in diverse rapporten.
In april verscheen een rapport met de titel ‘Cutting
clutter’. Dit is een rapport opgesteld door de Engelse
toezichthouder voor financiële verslaggeving (Financial
Reporting Council). De titel geeft de boodschap van het
rapport krachtig weer. Veel jaarrekeningen bevatten
toelichtingen die niet relevant zijn voor gebruikers;
toelichtingen die niet van (materiële) betekenis zijn
voor gebruikers. Dergelijke immateriële toelichtingen
gecombineerd met ongewijzigde toelichtingen
verminderen de kwaliteit van een jaarrekening. ‘Door
de bomen het bos niet meer zien’ is een gezegde dat

het probleem goed duidt. Door een overvloed van
niet-relevante informatie verliest een gebruiker het
zicht op de informatie die wel relevant is. Relevante
informatie om zich een oordeel te kunnen vormen
over de financiële positie, financiële prestaties en
kasstromen van een onderneming. De opstellers van dit
rapport geven terecht aan dat er niet één schuldige is
aan te wijzen voor het veroorzaken van deze wildgroei.
Standard setters (IASB, FASB), toezichthouders,
auditors, opstellers en gebruikers van jaarrekeningen
(onder wie analisten) spelen allen een rol. En niet
onbelangrijk: het beïnvloeden van elkaars gedrag. Een
scherpe, eerlijke analyse die voor alle betrokkenen,
inclusief auditors, een spiegel voorhoudt.
In juli kwam een rapport uit met een vergelijkbare
boodschap, ‘Losing the excess baggage’. Dit
rapport is gepubliceerd door een werkgroep van
de Nieuw-Zeelandse en Schotse beroepsvereniging
van accountants. Op verzoek van de IASB heeft
deze werkgroep de toelichtingsvereisten onder
IFRS beoordeeld. De werkgroep komt enerzijds met
voorstellen om specifieke toelichtingsvereisten binnen
IFRS te verwijderen. Anderzijds stelt de werkgroep
voor dat de IASB meer invulling geeft aan het begrip
materialiteit. Hoe hiermee om te gaan in het kader van
het wel of niet opnemen van toelichtingsvereisten?
Als een post in de balans materieel is, zijn dan ook
alle toelichtingsvereisten bij deze post van materiële
betekenis? Of ligt dat genuanceerder?
Vervolgens verscheen in november een
consultatiedocument van de ESMA (European Securities
and Markets Authority). Dit document gaat over het
toepassen van materialiteit in financiële verslaggeving.
Ook de ESMA constateert dat de interpretatie van hoe
materialiteit moet worden toegepast in de praktijk sterk
verschilt. Verschillen in interpretaties tussen onder meer
opstellers, auditors, gebruikers en toezichthouders.
ESMA roept betrokkenen bij financiële informatie op
om input te geven op de wijze waarop materialiteit
moet worden toegepast.
De genoemde rapporten laten zien dat het probleem
van wildgroei wordt onderkend. Het onderkennen
van een probleem is de eerste stap op weg naar het
oplossen. De gewenste richting is duidelijk. Nu nog
de vraag hoe we daar komen. Het terugbrengen
van toelichtingsvereisten lijkt het eenvoudigst. Veel
moeilijker zal zijn het gedrag van bij jaarrekeningen
betrokkenen te veranderen. Kortom, het snoeien zal
nog niet zo eenvoudig zijn!
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Nieuwe exposure draft IASB
inzake ‘Investment Entities’
doet veel stof opwaaien; terecht
of onterecht?
Na diverse malen te zijn uitgesteld is op 25 augustus
2011 dan eindelijk de exposure draft ‘Investment
Entities’ (ED/2011/4) door de IASB gepubliceerd.
Hiermee is een lang gekoesterde wens van de
investment-management-industrie in vervulling
gegaan. Deze publicatie is niet zonder slag of stoot
verlopen. Een drietal leden van de IASB, onder wie
Sir David Tweedie, heeft aangegeven het niet eens te
zijn met de inhoud van deze exposure draft. Zij zijn
voornamelijk bang voor misbruik van deze standaard.
De exposure draft stelt dat een Investment Entity
(vanaf nu beleggingsinstelling) gedefinieerd kan worden
als een apart type onderneming die niet hoeft te
voldoen aan nieuwe IFRS 10 (consolidated financial
statements). Echter, beleggingsinstellingen dienen al
hun investeringen (inclusief meerderheidsbelangen) te
verantwoorden tegen fair value. Onder de Nederlandse
grondslagen kennen wij al een soortgelijke bepaling; de
consolidatievrijstelling voor participatiemaatschappijen
(RJ 217.308). In dit artikel zal een beschouwing worden
gegeven aan de hand van een aantal van de negen vragen
zoals opgenomen in de exposure draft. Hierbij zal tevens
rekening worden gehouden met praktijkervaringen met
de Nederlandse participatievrijstelling.
Do you agree that there is a class of entities,
commonly thought of as an investment entity
in nature that should not consolidate controlled
entities and instead measure their investments
at fair value through profit and loss? Why or
why not? And do you agree that the criteria in
this exposure draft are appropriate? If not, what
alternative criteria would you propose?
Naar aanleiding van de publicatie van exposure draft
ED 10 (Consolidated Financial Statements; december
2008) heeft de IASB veel commentaar ontvangen van

onder meer de investment-management-industrie.
De algemene strekking van dit commentaar had
betrekking op de toegevoegde waarde en het beperkte
inzicht van een geconsolideerde jaarrekening voor
beleggingsinstellingen. Een jaarrekening waarin alle
investeringen (inclusief meerderheidsbelangen) op
basis van dezelfde grondslagen worden gepresenteerd
(fair value in dit geval), zou meer inzicht verschaffen
en beter aansluiten bij de specifieke wensen van de
gebruikers van de jaarrekening. Vanuit dit licht dient de
bovenstaande vraag dan ook te worden bekeken.
In de exposure draft ‘Investment Entities’ komt naar
voren dat de classificatie van een beleggingsinstelling
primair afhankelijk is van de aard van haar investeringen
en de relatie met haar investeerders. De IASB heeft
getracht dit door middel van het definiëren van een
zestal criteria te concretiseren. Voordat men kan
spreken over een beleggingsinstelling in de zin van deze
ED dient er aan de volgende criteria te worden voldaan:
Nr Criteria

1

Nature of the investment activity

2

Business purpose

3

Unit ownership

4

Pooling of funds

5

Fair value management

6

Financial information & Legal Entity

Met de ‘nature of the investment activity’ wordt
bedoeld dat de primaire activiteiten van een
beleggingsinstelling dienen te bestaan uit het doen van
investeringen met als doelstelling ‘capital appreciation’
en/of ‘investment income’, zoals dividenden of
interest, te genereren. Als gevolg hiervan mag de
beleggingsinstelling geen materiële bezittingen en/
of schulden hebben die hier niet mee samenhangen.
In de exposure draft wordt een uitzondering gemaakt
voor bezittingen en/of schulden die zijn ontvangen als
onderpand bij investeringen die zijn misgegaan.
Het tweede criterium hangt nauw samen met het
eerste. Met dien verstande dat de beleggingsinstelling
haar (beleggings)doelstelling expliciet dient te
communiceren naar haar beleggers. Tevens dient
zij zich hieraan volledig te committeren. Een goed
voorbeeld betreft een prospectus, maar uitingen zoals
een businessplan, folder, etc. voldoen in dit geval ook.
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De ‘Unit ownership’ houdt verband met de wijze
waarop de eigendom van de beleggingsinstelling is
vormgegeven. Het eigen vermogen dient te bestaan
uit proportionele eigendomsbewijzen gebaseerd op
intrinsieke waarde, zoals participaties en/of aandelen.
Het feit dat er diverse soorten eigendomsbewijzen
kunnen worden uitgegeven, doet verder geen afbreuk
aan dit criterium.
De vierde eis waaraan een beleggingsinstelling dient
te voldoen heeft betrekking op de samenstelling
van haar vermogen. Het vermogen van een
beleggingsinstelling dient te worden verschaft door
een groep investeerders. Dit vermogen wordt beheerd
door een professionele beheerder. Daardoor kunnen
de beleggers tezamen profiteren van diensten van deze
professionele beheerder.
De groep investeerders dient in totaal een significant
belang te hebben in de beleggingsinstelling. Helaas
behandelt de exposure draft verder niet het begrip
significant. Indien de beleggingsinstelling een moeder
heeft, mogen de investeerders niet gelieerd zijn aan
deze moeder. Indien een investeerder gelieerd is aan
de moeder, zal deze worden geclassificeerd als ‘single
investors’, welke niet mede in aanmerking worden
genomen voor de vaststelling of de investeerders
gezamenlijk een significant belang hebben in de
beleggingsinstelling. Hierdoor is het dus mogelijk dat
er niet wordt voldaan aan het criterium dat de groep in
totaal een significant belang heeft.
Het vijfde punt houdt verband met de wijze waarop
een beleggingsinstelling haar investeringen en de
prestaties van haar investeringen managet. Dit dient te
gebeuren op basis van fair value.
Punt 6 geeft aan dat een beleggingsinstelling haar
investeerders periodiek dient te informeren over
haar investeringsactiviteiten en behaalde resultaten.
Tevens geeft de exposure draft aan dat een
beleggingsinstelling een juridische entiteit kan zijn,
maar dat dit niet verplicht is. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan een juridische structuur zoals een
fonds voor gemene rekening.

op welke termijn dit aan de orde moet zijn. Dat
geven de Richtlijnen niet aan, waardoor dit criterium
in de praktijk niet eenvoudig toepasbaar is. Immers,
uiteindelijk zal iedere investering een keer verkocht
worden. In die zin zijn de eisen die de ED stelt veel
concreter en derhalve beter toetsbaar.
Wat duidelijk naar voren komt in deze exposure
draft is dat de beleggingsinstelling haar beleggingen
dient te waarderen op basis van fair value. Onder de
Nederlandse richtlijnen is het ook mogelijk investeringen
te waarderen op basis van andere grondslagen, zoals
historische kostprijs. Enerzijds ingegeven door de
grootte van het belang in de investering, anderzijds
ingegeven door de afwezigheid van objectieve
informatie omtrent de fair value van de investering.
IFRS geeft voor andere activa (bijv. Investment Property,
IAS 40.53/53a) in deze situaties wel de mogelijkheid tot
het waarderen op basis van andere grondslagen dan fair
value. Het is opmerkelijk dat deze mogelijkheid niet in
deze exposure draft is opgenomen.

Voorbeeld:
Een venture capital fonds investeert in net opgerichte participaties (‘early stage’).
Bij de bepaling van de fair value dient in dit geval een hoge mate van onzekerheid,
onbetrouwbaarheid en subjectiviteit omtrent de te verwachten kasstromen te worden
meegenomen. De kans dat een investering daadwerkelijk rendeert is relatief gezien
erg laag en hangt veelal samen met factoren die buiten de invloedsfeer van de
beleggingsinstelling liggen.

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat er veel
onzekerheid kan zijn omtrent de bepaling van
de fair value. Het is de vraag of onder dit soort
omstandigheden fair value het juiste inzicht verschaft
aan de gebruikers van de jaarrekening.
Een ander punt van kritiek betreft de term
‘Investments’. Dit betreft een vrij breed begrip en kan
op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het
onderstaande voorbeeld dient ter verduidelijking:

Voorbeeld:
Fonds A is een fonds dat belegt in groene energie, zoals windmolen- en zonne-

Het verschil met de Nederlandse verslaggevingsgregels
ter zake van de consolidatie van investeringen, is dat
de exposure draft meer en concretere eisen stelt aan
de toepassing van de consolidatievrijstelling. Daarnaast
vervult, onder de Nederlandse verslaggevingsregels, de
exitstrategie een prominentere rol voor de toepassing
van de consolidatievrijstelling. In de onderdelen B9-11
en BC 17 van de exposure draft wordt de exitstrategie
weliswaar aangedragen als onderdeel van de business
purpose, de exitstrategie maakt in de ED echter niet
expliciet deel uit van de primaire vereisten voor de
vrijstelling.
Volgens de Nederlandse richtlijnen blijkt uit een exit
strategie expliciet dat de investering wordt gehouden
om het uiteindelijk te vervreemden. Vraag is natuurlijk

energieparken. Deze parken worden gezien als de ‘investments’ van het fonds. De
investments zijn gefinancierd door middel van een (achtergestelde) lening en een
deelname in het kapitaal. De fair value van het project wordt bepaald op basis van een
discounted cash flow model. In deze berekening worden alle kasstromen samenhangend
met de investering meegenomen. Zo worden onder meer de interestopbrengsten en de
dividendinkomsten verdisconteerd door middel van marktconforme rentevoet.

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat de fair value
wordt bepaald op het niveau van de totale investering
in het project. Het project wordt ook gemanaged
op basis van fair value. Dit project bestaat uit een
achtergestelde vordering en een kapitaalbelang.
De waarde van de vordering en het kapitaalbelang
hangen met elkaar samen. In dit geval heeft het ons
inziens de voorkeur de verwerking en waardering
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van de twee verschillende financieringsvormen
op elkaar aan te laten aansluiten. Dit zou voor de
achtergestelde vordering kunnen leiden tot een andere
behandeling in de jaarrekening dan op basis van de
huidige grondslagen (bijv. fair value in plaats van
geamortiseerde kostprijs).
Ondanks de bovenstaande kritieken kijken wij
positief naar de nieuwe exposure draft. De
consolidatievrijstelling voor beleggingsinstellingen
en de waardering van de investeringen op fair
value leidt ons inziens tot een verbeterd inzicht in
de beleggingsperformance. Dit zien wij ook in de
Nederlandse verslaggevingspraktijk. De praktijk leert
ons dat een consolidatievrijstelling breed wordt
gedragen door de investment-management-industrie.
Should an entity with a single investor unrelated
to the fund manager be eligible to qualify as an
investment entity?
De IASB veronderstelt dat een typische beleggingsinstelling een (groot) aantal externe investeerders/
aandeelhouders heeft die niet betrokken zijn bij het
dagelijkse management van de entiteit. De IASB
was bezorgd dat indien het criterium ‘pooling’ of
funds niet verplicht zou worden gesteld, een beleggingsinstelling opgenomen zou kunnen worden in
een groepsstructuur om zo bepaalde bezittingen en
verplichtingen buiten de geconsolideerde balans te
houden.
De praktijk leert ons dat er veel voorbeelden zijn
waarbij een beleggingsinstelling maar één hoofd
‘cornerstone’ investeerder heeft. Dat laat onverlet
dat in deze gevallen nog vaak wordt voldaan aan
de overige criteria die zijn opgenomen in deze draft
standaard. In deze situatie wordt het management
veelal gevoerd door een externe professionele
beheerder. In die situatie zouden wij er voorstander van
zijn om de consolidatievrijstelling te kunnen toepassen,
ook al wordt er niet voldaan aan het criterium ‘pooling
of funds’. Dit houdt direct verband met de volgende
vraag van de exposure draft. Deze vraag luidt:
Do you agree that the parent of an investment
entity that is not itself an investment entity
should be required to consolidate all of its
controlled entities including those it holds
through subsidiaries that are investment entities?
In het huidige voorstel dient de moeder van
een beleggingsinstelling alle entiteiten waarbij
zij in control is, inclusief de entiteiten die door
een beleggingsinstelling worden gehouden, te
consolideren. Dit geldt niet als de moeder zelf een
beleggingsinstelling is.

vooral de private equity- en venture capital fondsen
zijn georganiseerd, zien we dat deze fondsen vaak
één (hoofd)investeerder hebben. Veelal voldoen
deze (hoofd)investeerders niet aan alle van de zes
eerdergenoemde criteria. De consolidatievrijstelling
in de huidige vorm zal derhalve voor een groot deel
van de industrie geen soelaas bieden omdat op het
niveau van de moedermaatschappij niet kan worden
voldaan aan alle vereisten voor de toepassing van de
consolidatievrijstelling. In ieder geval valt te betwijfelen
of de standaard in de huidige vorm de wensen van de
investment-management-industry tegemoetkomt.
Do you agree with applying the proposals
prospectively and the related proposed
transition requirements? If not, why not? What
transition requirements would you propose
instead and why?
Het verschil tussen enerzijds het consolideren van
desbetreffende investeringen en anderzijds de
investeringen verantwoorden op basis van fair
value, is significant. Het is derhalve opmerkelijk dat
de IASB in deze exposure draft gebiedt om deze
richtlijn prospectief te implementeren. Hierdoor
ontstaat een situatie dat binnen een jaarrekening
(waarin de vrijstelling voor het eerst wordt toegepast)
twee verschillende methoden worden gehanteerd:
de vergelijkende cijfers gebaseerd op een set van
geconsolideerde cijfers en het huidige boekjaar
waarin de investeringen worden verantwoord tegen
fair value. Het is aannemelijk te veronderstellen
dat vooral van analistenzijde hiertegen verzet
zal worden ingediend. Hierbij moet wel worden
aangetekend dat dit ‘vergelijkingsprobleem’ beperkt
blijft tot de jaarrekening over het boekjaar waarin de
consolidatievrijstelling voor het eerst wordt toegepast.
Conclusie
Met de introductie van de exposure draft ‘Investment
Entities’ is een lang gekoesterde wens van de
investment-management-industrie in vervulling gegaan.
De publicatie van de exposure draft is niet zonder
slag of stoot verlopen. De IASB erkent het belang
van een consolidatievrijstelling voor bepaalde typen
ondernemingen, maar is beducht voor misbruik. Deze
angst komt in een aantal gevallen duidelijk naar voren
in de huidige tekst en heeft geleid tot een aantal
opmerkelijke keuzes. Het is de vraag in hoeverre de
huidige tekst tegemoetkomt aan de wensen van de
investment--management-industrie en daadwerkelijk
een verbetering is van de huidige standaarden. De
consultatieperiode loopt tot 5 januari 2012. Naar
verwachting zullen de nodige commentaren worden
ontvangen. De toekomst zal leren of en in welke vorm
deze consolidatievrijstelling de eindstreep zal halen.
drs. Paul Castricum RA

De angst voor misbruik ligt ten grondslag aan deze
keuze. Het is wederom weer de vraag of deze angst
gegrond is. Indien we bijvoorbeeld kijken op welke
wijze de huidige investment-management-industrie en
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Wijzigingen Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving voor
boekjaar 2012
Onlangs is de jaareditie 2011 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).
Inleiding
In de jaaredities 2011 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
2012. 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
Financiële instrumenten
In RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ zijn de wijzigingen
verwerkt die zijn opgenomen in RJ-Uiting 2011-3 van
28 februari 2011. Deze zijn nader toegelicht in Update
nr. 1 van april 2011:
Op hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen
doorgevoerd:
• beursgenoteerde obligaties mogen op
geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd
(in plaats van waardering tegen beurswaarde),
mits geen sprake is van handel. Deze wijziging is
eveneens opgenomen in RJ 226 ‘Effecten’;
• valutatermijncontracten worden niet langer gezien
als een monetaire post. Valutatermijncontracten (en
andere derivaten die valuta-elementen bevatten)
kunnen daarom voortaan tegen ‘kostprijs of lagere
marktwaarde’ verwerkt worden. Dit houdt in dat

het valuta-element dat is begrepen in dergelijke
contracten niet langer wordt gewaardeerd tegen de
slotkoers (de koers per einde van de verslagperiode).
Dit heeft ook gevolgen voor hedge accounting (en
de bijbehorende documentatie) met betrekking tot
deze valuta-elementen;
• bijzondere waardeverminderingen van financiële
vaste activa die zijn gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs moesten tot op heden
(kort gezegd) worden bepaald op basis van de
best mogelijke schatting van de toekomstige
kasstromen. In RJ 290.537a wordt thans een
vereenvoudigd alternatief aangeboden. Er kan nu
ook gekozen worden om de desbetreffende activa
te waarderen tegen ‘geamortiseerde kostprijs of
lagere marktwaarde’. De rechtspersoon moet hierin
een stelselmatige keuze maken;
• indien kostprijshedge-accounting niet wordt
toegepast, moeten op kostprijs gewaardeerde
derivaten voortaan altijd worden afgewaardeerd
naar een lagere reële waarde (RJ 290.541).
Als de reële waarde negatief is, moet een
voorziening worden opgenomen ter grootte
van die negatieve reële waarde. Als de kostprijs
ook negatief is, wordt slechts een voorziening
opgenomen als de reële waarde meer negatief
is dan de kostprijs. Het effect hiervan is dat een
negatieve waardeverandering altijd in de winst-enverliesrekening wordt verwerkt. De (lagere) reële
waarde moet daarbij worden vastgesteld op een
wijze die de lopende rente buiten beschouwing
laat;
• voor de wijzigingen in RJ 290 zijn in RJ 290.1009
tot en met 1011 overgangsbepalingen opgenomen.
Wijzigingen in het gebruik van hedge accounting
moeten prospectief verwerkt worden. Overige
wijzigingen moeten retrospectief in het
beginvermogen verwerkt worden, met dien
verstande dat de vergelijkende cijfers niet aangepast
hoeven te worden.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa:
toerekening goodwill
Bij een overname wordt de goodwill
voortaan toegerekend aan alle (groepen van)
kasstroomgenererende eenheden die na de
overname naar verwachting voordeel zullen halen
uit de synergie in de acquisitie. Hiermee zijn de
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‘bottom-up’ en ‘top-down’ toets vervallen. Deze
zijn vervangen door alleen een impairmenttoets op
de kasstroomgenererende eenheid waarvoor een
aanwijzing voor een waardevermindering ontstaat.
Op zichzelf leidt dit initieel niet tot een gewijzigde
waardering (of presentatie) in de jaarrekening. Wel kan
bij een eventuele waardevermindering in de toekomst
een verschil in de waardering ontstaan. De uitkomst
van de impairmenttoets kan namelijk leiden tot een
andere uitkomst dan bij toepassing van de huidige
bepalingen en daarmee tot een ander bedrag aan
waardevermindering.

Voorbeeld: Toerekening goodwill aan kasstroomgenererende eenheden
Een onderneming produceert verschillende soorten verpakkingsmaterialen op basis
van papier, namelijk rollen, karton en kartonnen dozen. Elke activiteit representeert
een segment. De groep neemt een papierfabriek over en betaalt hiervoor goodwill. De
papierfabriek produceert papier, de belangrijkste grondstof voor de drie verschillende

de reële waarde (nog) niet betrouwbaar te bepalen
is. In dat geval moet waardering tegen kostprijs
plaatsvinden.
Winst-en-verliesrekening: loyaliteitsprogramma’s
In RJ 270.109a zijn richtlijnen opgenomen
ter verduidelijking van de verwerking van
loyaliteitsprogramma’s waarin tegoeden worden
gegeven (zoals spaarpunten en bonuskaarten). In
bepaalde situaties moeten dergelijke programma’s als
een afzonderlijke component van de transactie worden
aangemerkt. Dit is het geval als:
• de waarde van de tegoeden die gegeven worden
niet onbelangrijk is ten opzichte van de waarde
van de verkopen waarbij die tegoeden worden
uitgegeven; en
• de tegoeden kunnen worden ingewisseld voor
goederen of diensten die de rechtspersoon levert als
onderdeel van haar normale activiteiten.

verpakkingsmaterialen die de groep produceert, door middel van recycling. De
papierfabriek verkoopt zowel aan de groep als aan externe partijen. Door de overname
ontstaan synergie-effecten voor de bestaande activiteiten van de onderneming.
De vraag is of de betaalde goodwill slechts toegerekend moet worden aan de

De aan de uitgegeven tegoeden toe te rekenen omzet
wordt dan verwerkt in de periode dat de tegoeden
worden ingewisseld (en niet in de periode van de
initiële verkoop).

papierfabriek?
De goodwill wordt niet alleen toegerekend aan de gekochte papierfabriek. De

Voorbeeld: Afzonderlijke opbrengst

goodwill dient ook te worden toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheden

loyaliteitsprogramma

van de verkrijger. De goodwill dient namelijk te worden toegerekend aan alle

Een keukenleverancier annex meubelzaak heeft een

kasstroomgenererende eenheden die profiteren van de synergie van de overname,

jubileumactie waarbij aan alle klanten bij aankoop

onafhankelijk van het feit of er al dan niet activa van de overdragende partij worden

van een keuken gedurende de maanden augustus

opgenomen in die kasstroomgenererende eenheden.

en september voor elke besteding van 5.000 een
tegoedbon wordt verstrekt. Elke tegoedbon geeft
recht op een korting van 750 op artikelen uit het

Regelmatige verkoop van materiële vaste activa
In RJ 212.506 is aanbevolen om regelmatig
terugkerende verkopen van materiële vaste activa in
het kader van de normale bedrijfsactiviteiten, niet
langer te verantwoorden als overige opbrengsten,
maar als netto-omzet. De boekwaarde van de
verkochte activa wordt dan verantwoord als hierbij
behorende kosten. Dit heeft met name betrekking
op de verkoop van activa die waren bestemd
voor verhuur, en is dus vooral van belang voor
verhuurbedrijven en leasemaatschappijen. In RJ 360
‘Het kasstroomoverzicht’ is tevens opgenomen dat
de ontvangsten uit hoofde van de verkoop van deze
activa worden opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten en niet onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten.
Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
Het onderscheid tussen de verwerking van
vastgoedbeleggingen die in ontwikkeling zijn (eerder
verwerkt conform RJ 212 ‘Materiële vaste activa’)
en vastgoedbeleggingen die worden herontwikkeld
of gerenoveerd (eerder verwerkt conform
RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’) is weggenomen.
Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling vallen voortaan
ook onder RJ 213. Hierdoor kunnen deze gewaardeerd
worden tegen de reële waarde met verwerking van de
waardemutaties in de winst-en-verliesrekening, tenzij

meubelassortiment en heeft een geldigheidsduur van
een jaar. De leverancier verwacht dat nagenoeg alle
tegoedbonnen zullen worden gebruikt. Een klant die
een keuken koopt voor een bedrag van 17.500 ontvangt
derhalve tegoedbonnen met een waarde van 2.250. Ten
opzichte van de verkoopwaarde van de keuken is dat een
niet onbelangrijk bedrag. Voor de verkoop van de keuken
verantwoordt de leverancier een omzet van 15.250
(= 17.500 -/- 2.250). De waarde van de tegoedbonnen
wordt bij inwisseling als omzet verantwoord.

Gebeurtenissen na balansdatum
In RJ 160.206 is bepaald dat gebeurtenissen na
balansdatum die geen nadere informatie geven
over de feitelijke situatie per balansdatum, alleen
in de jaarrekening worden verwerkt indien de
continuïteitsveronderstelling vervalt en de jaarrekening
wordt opgesteld uitgaande van liquidatie van het
geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon.
Voorheen stelde RJ 160.206 dat dergelijke
gebeurtenissen werden verwerkt in situaties van
discontinuïteit of gerede twijfel over de continuïteit.
Presentatie disagio van schulden
In RJ 273 ‘Rentelasten’ was bepaald dat disagio van
schulden in mindering moest worden gebracht op
de desbetreffende schuld. Op grond van art. 2:375
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lid 5 BW is het echter toegestaan het disagio als een
afzonderlijke debetpost te activeren. RJ 273 is hiermee
in overeenstemming gebracht.
Leaseclassificatie van grond
In RJ 292 ‘Leasing’ is bepaald dat de classificatie van
grond als operationele lease dan wel als financiële
lease moet worden gedaan op basis van de normale,
algemene classificatiecriteria. Daarbij is aangegeven
dat indien de economische levensduur van de grond
onbeperkt is, de lease van grond gewoonlijk als
operationele lease classificeert. De leasetermijn zal dan
immers gewoonlijk korter zijn dan de economische
levensduur. Tot op heden was bepaald dat de lease van
grond gewoonlijk als operationele lease classificeert,
tenzij de eigendom aan het eind van de leaseperiode
naar verwachting over gaat op de lessee.
RJ-bundel – Ontwerprichtlijnen
Geconsolideerde jaarrekening op basis van IFRS,
enkelvoudige jaarrekening op basis van Titel 9
Boek 2 BW (toepassing van ‘combinatie 3’)
Bij ‘combinatie 3’ wordt de geconsolideerde
jaarrekening opgesteld op basis van IFRS en de
enkelvoudige jaarrekening op basis van Titel 9
Boek 2 BW, waarbij de waarderingsgrondslagen
worden toegepast die de rechtspersoon toepast
in de geconsolideerde jaarrekening. Uitgangspunt
hierbij is het eigen vermogen volgens de enkelvoudige
jaarrekening gelijk te houden aan het eigen vermogen
volgens de geconsolideerde jaarrekening. In
oRJ 100.107 is verduidelijkt dat het is toegestaan
dat deelnemingen die in de geconsolideerde
jaarrekening worden geconsolideerd, in de
enkelvoudige jaarrekening worden gewaardeerd tegen
nettovermogenswaarde of volgens de equity methode.
Het verschil tussen beide mogelijkheden betreft
uitsluitend de presentatie van de goodwill.
Daarnaast zijn in RJ 214 ‘Financiële vaste activa’
voorstellen opgenomen over de verwerking in de
enkelvoudige jaarrekening – bij toepassing van
‘combinatie 3’ - van een stapsgewijze overname
(oRJ 214.312), het verlies van beleidsbepalende invloed
met behoud van een resterend belang (oRJ 214.312a)
en transacties met minderheidsaandeelhouders met
behoud van feitelijk beleidsbepalende invloed
(oRJ 214.312b). De voorstellen houden in dat dergelijke
transacties in de enkelvoudige jaarrekening worden
verwerkt zoals die onder IFRS zijn verwerkt in de
geconsolideerde jaarrekening. Daardoor ontstaan er
geen verschillen tussen het geconsolideerde en het
enkelvoudige eigen vermogen en resultaat.
In oRJ 240.227c is verder opgenomen wanneer
de rechtspersoon in verband met deze transacties
een herwaarderingsreserve vormt. Dit is het geval
bij een stapsgewijze overname en bij het verlies
van beleidsbepalende invloed met behoud van een
resterend belang, tenzij voor het geherwaardeerde
belang frequente marktnoteringen bestaan.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste
activa: toerekening van goodwill bij afstoten van
activiteiten en bij reorganisaties
Bij een overname wordt de goodwill toegerekend aan
(groepen van) kasstroomgenererende eenheden. In
oRJ 121.515 wordt voorgesteld dat bij afstoten van
alleen een activiteit binnen die eenheid, goodwill
toegerekend moet worden aan de afgestoten activiteit.
Dit is van belang voor de bepaling van de winst of het
verlies bij afstoting.
In oRJ 121.516 wordt voorgesteld dat als een
rechtspersoon door een reorganisatie de samenstelling
van haar kasstroomgenererende eenheden wijzigt, de
goodwill opnieuw moet worden toegerekend aan de
desbetreffende (gewijzigde) eenheden.
Tenslotte is in oRJ 121.519 toegevoegd dat voor
zover algemene bedrijfsactiva niet op redelijke en
consistente basis kunnen worden toegerekend aan
de kasstroomgenererende eenheid, de toets op een
bijzondere waardevermindering voor die eenheid
zonder deze algemene bedrijfsactiva wordt uitgevoerd.
Tevens wordt een toets uitgevoerd op de kleinste
groep van kasstroomgenererende eenheden waaraan
deze algemene bedrijfsactiva wel op een redelijke en
consistente basis kunnen worden toegerekend.
RJk-bundel - Definitieve richtlijnen
Openbaarmaking
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft besloten
geen interpretatie van de wettelijke bepalingen inzake
publicatieplicht te geven. Dit wordt overgelaten aan
de praktijk. RJk A6.102 verwijst nu enkel nog naar
de relevante wettelijke bepalingen en naar de bijlage
waarin de publicatievoorschriften zijn weergegeven.
Onze interpretatie is dat RJk A6.102 kan worden
toegepast zoals dat tot op heden het geval was.
Dat houdt in dat een kleine rechtspersoon geen
‘bovenwettelijke’ informatie (dat wil zeggen: niet vereist
op grond van de wet) hoeft te publiceren, maar alleen
die informatie die uitdrukkelijk is vereist in art.
2:396 BW.
Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
Net als in de RJ-bundel is in de RJk-bundel het
onderscheid weggenomen tussen enerzijds
vastgoedbeleggingen in ontwikkeling en anderzijds
vastgoedbeleggingen die worden herontwikkeld c.q.
gerenoveerd. Daardoor kunnen vastgoedbeleggingen
in ontwikkeling (net als vastgoedbeleggingen die
worden herontwikkeld c.q. gerenoveerd) worden
gewaardeerd tegen de reële waarde met verwerking
van de waardemutaties in de winst-en-verliesrekening.
Handreiking voor jaarrekening op fiscale
grondslagen
In april 2011 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving
een ‘Handreiking bij de toepassing van fiscale
grondslagen door kleine rechtspersonen’ uitgebracht.
Het doel hiervan is om kleine rechtspersonen
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behulpzaam te zijn bij het opstellen van hun
jaarrekening op basis van fiscale grondslagen.
De handreiking gaat in op de bijzonderheden bij
de toepassing van fiscale grondslagen. Zo wordt
ingegaan op een aantal specifieke verwerkingsen waarderingsvraagstukken (bijvoorbeeld de
waardering van deelnemingen en de verwerking van
herinvesteringsreserves), op enkele presentatiekwesties
(bijvoorbeeld de indeling van het eigen vermogen)
en op specifieke toelichtingsvereisten die gelden bij
een jaarrekening op fiscale grondslagen. Daarnaast
worden specifieke onderwerpen behandeld, zoals
consolidatie, de verwerking van fiscale correcties en de
verwerking van informeel kapitaal en verkapt dividend.
De handreiking gaat niet in op de inhoud van de fiscale
grondslagen zelf. Daarvoor wordt verwezen naar de
fiscale wet- en regelgeving en jurisprudentie.
RJk-bundel – Ontwerprichtlijnen
In de jaareditie 2011 van de RJk-bundel zijn geen
ontwerprichtlijnen opgenomen.
drs. Inge van Sloun RA
Corné Kimenai RA
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Europese plannen voor
hervorming van het
accountantsberoep in perspectief
Op 30 november 2011 heeft eurocommissaris Barnier
de definitieve voorstellen voor hervorming van het
accountantsberoep naar buiten gebracht. Een jaar na het
green paper “Audit Policy: Lessons from the Crisis” en veel
discussies binnen en buiten de beroepsgroep, zijn de kaders
van de plannen van de Europese Commissie duidelijk
zichtbaar. Hoewel de weg naar definitieve wetgeving
nog lang is, is het in het kader van de discussie en de
ontwikkelingen in Nederland zinvol om reeds nu bij deze
definitieve voorstellen stil te staan.
In dit artikel zal een kort overzicht worden gegeven van de
belangrijkste voorstellen en de eerste reacties van een aantal
betrokken partijen in de Nederlandse discussie. Daarnaast
zal kort ingegaan worden op de visie van Deloitte op de
voorstellen van Barnier.
Achtergrond
Inmiddels alweer ruim een jaar geleden, in oktober
2010, heeft de Europese Commissie een green paper
gepubliceerd over de rol van de wettelijke controle van
financiële overzichten en de omgeving waarbinnen
deze controles worden uitgevoerd. Volgens de
Europese Commissie heeft de financiële crisis enkele
zwakke punten van de auditsector blootgelegd. De
Europese Commissie is vervolgens door middel van
een brede raadpleging binnen relevante sectoren
in de samenleving nagegaan welke tekortkomingen
er zijn en welke verbeteringen mogelijk zijn. Zaken
die in deze raadpleging onder meer aan de orde
zijn gekomen betreffen de onafhankelijkheid van de
accountant en de verbetering van de kwaliteit, de
concentratie in de auditsector door het vermeende
gebrek aan concurrentie en de rol van (inter)nationale
toezichthouders.
Uiteindelijk heeft deze brede raadpleging geleid tot de
voorstellen die op 30 november zijn gepresenteerd.
Deze voorstellen bestaan feitelijk uit twee delen. Eén
voorstel betreft een ontwerp-verordening gericht
op regulering om de kwaliteit te verbeteren van de

controles van organisaties van openbaar belang. Het
andere voorstel gaat in op aanpassing van de 8e EG
richtlijn inzake wettelijke controles, welke richtlijn
overigens pas sinds 2008 van kracht is. Het is belangrijk
om te benadrukken dat deze voorstellen moeten
worden goedgekeurd in het Europese Parlement en
de Raad van Europa (met afvaardiging uit alle landen).
Wetgeving kan dan ongeveer eind 2013 een feit zijn.
De inwerkingtreding is dan in principe nog weer 2 tot
3 jaar later, dus mogelijk pas eind 2015. Dit proces
kan langer duren wanneer landen bezwaren maken.
De voorstellen die in de Verordening zijn opgenomen
hoeven niet nog separaat in ieder land bekrachtigd te
worden aangezien het om een verordening gaat welke
direct kracht van wet heeft in alle lidstaten.
De voorstellen met betrekking tot de controle
van OOB’s
De belangrijkste voorstellen met betrekking tot de
controle van Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s)
op een rijtje.
Verplichte kantoorroulatie
De voorstellen gaan uit van Verplichte kantoorroulatie
na een periode van zes jaar. In uitzonderingssituaties
kan deze periode worden verlengd met twee jaar, maar
er is dan wel goedkeuring nodig van de toezichthouder.
Er geldt een afkoelingsperiode van vier jaar. Na een
wachttijd van vier jaar mag het accountantskantoor
weer door de desbetreffende cliënt worden ingehuurd.
Als sprake is van een joint audit, dus controles die
gezamenlijk worden verricht door twee verschillende
kantoren, mag de periode waarna het auditkantoor
moet plaatsmaken voor een ander kantoor, worden
verlengd tot negen jaar.
Deze voorstellen liggen in lijn met eerdere voorstellen
die zijn gedaan door Plasterk in zijn initiatiefnota,
maar worden niet gesteund door minister De Jager
die persoonlijk meer ziet in een verplichte wisseling
van de auditpartner in plaats van de wisseling van
het accountantskantoor. Zijn visie is dat daarmee de
gevreesde bedrijfsblindheid voorkomen wordt, zonder
de goedlopende relatie tussen een accountantskantoor
en een controlecliënt abrupt te onderbreken. De
Jager sluit daarmee aan op de nu reeds bestaande
internationale standaard van partnerroulatie als
onderdeel van het bewaken van de onafhankelijkheid

Update. nummer 4, december 2011

319123_UPDATE_nr._4-2011_DEF.indd 13

13

19-12-11 11:54

van de accountant. Eumedion, de belangenbehartiger
van institutionele beleggers, is wel voorstander om
grote beursondernemingen na zes jaar te verplichten
een aanbestedingsprocedure te organiseren en voor
het voorstel om de auditcommissie hierin een grote rol
te laten vervullen. Eumedion ziet echter niet in waarom
het kantoor dat de controle in die zes jaar heeft
verricht, niet ook zou mogen meedoen aan de tender.
Verbod adviesdiensten
Het voorstel verbiedt adviesdiensten te leveren bij
OOB-controleklanten. Diensten die gerelateerd zijn
aan de controle van de jaarrekening, zoals beoordeling
van tussentijdse financiële overzichten, controle van
maatschappelijke jaarverslagen, comforts letters,
subsidiecontroles, etc. mogen niet meer bedragen dan
10% van het honorarium voor de wettelijke controle.
Dit voorstel gaat duidelijk veel verder dan de
voorstellen die in Nederland op dit punt zijn gedaan.
In deze discussie moet duidelijk onderscheid gemaakt
worden tussen niet-auditgerelateerde diensten
(lees: adviesdiensten) en auditgerelateerde diensten.
Het voorstel om accountantskantoren te verbieden
niet-auditgerelateerde diensten aan te bieden aan de
controlecliënt kan op de volle steun van Eumedion
rekenen. Het voorstel ligt op dat punt ook in lijn met de
initiatiefnota van Plasterk die eveneens pleit voor een
verbod op adviesdiensten aan OOB-controleklanten.
Geen van beide partijen pleit echter voor een maximum
op auditgerelateerde diensten zoals dat nu door de
Europese Commissie wordt voorgesteld.
Als het gaat om adviesdiensten, ligt de visie van De
Jager ook hier genuanceerder. Als het gaat om de
scheiding van advies- en controlewerkzaamheden
is hij een voorstander van een lijst met verboden
diensten, zodat voor iedereen duidelijk is welke
diensten samengaan met wettelijke controles zonder
de onafhankelijkheid van accountants in gevaar
te brengen. De Jager pleit wel voor het instellen
van een plafond voor de omzet bij een en dezelfde
controlecliënt die uit advieswerkzaamheden mag
bestaan, maar legt die op een maximum van 30%.
Aanbestedingsprocedure voor selectie van de
accountant
Het wordt verplicht om de accountant te selecteren
op basis van een open en transparante aanbestedingsprocedure. De auditcommissie van de OOB dient
intensief betrokken te zijn bij deze aanbesteding.
Dit voorstel wordt door de meeste partijen wel
omarmd en sluit overigens goed aan op het recentelijk
door de Nederlandse Beroepsorganisatie voor
Accountants (NBA) uitgebrachte adviesrapport ‘De
Raad van Commissarissen als opdrachtgever van de
accountant’.
Vergroten informatiewaarde van de rapportering
door de accountant
De informatiewaarde van de rapportering door

de accountant moet omhoog. Op de eerste plaats
de externe rapportering door middel van de
controleverklaring. De controleverklaring moet
meer informatie bevatten over de controleaanpak,
de materialiteit, de geïdentificeerde risico’s voor de
controle en continuïteit van de onderneming. Op de
tweede plaats zal er sprake moeten zijn van een meer
uitgebreide rapportage aan de raad van commissarissen
en de auditcommissie. Hierin wordt een meer
gedetailleerde uiteenzetting gedaan van de uitgevoerde
werkzaamheden en de controlebevindingen,
waaronder bijvoorbeeld de evaluatie van de door de
onderneming toegepaste waarderingsgrondslagen voor
belangrijke posten in de jaarrekening en de door de
accountant gebruikte informatie bij de beoordeling van
de continuïteitsveronderstelling. Deze rapportage dient
ook aan de Raad van Bestuur te worden verstrekt, maar
hoeft niet publiek gemaakt te worden.
Eumedion juicht het toe dat de controleverklaring
veel meer relevante informatie moet gaan bevatten
dan nu het geval is. Vooral de verplichte opname van
een statement over de ‘going concern’-situatie kan de
steun van institutionele beleggers wegdragen, evenals
de melding van alle zaken die significant zijn voor de
governance van de onderneming. Dit voorstel van de
Europese Commissie sluit goed aan bij de voorstellen
die door het NBA in deze richting reeds gedaan zijn
en nog uitgerold zullen worden. Daarnaast past dit
voorstel prima in de visie die Deloitte heeft op de
versterking en verbreding van de signalerende en
maatschappelijke rol van de accountant.
Audit only kantoren
Accountantsorganisaties die meer dan 1/3 van hun
auditomzet genereren bij grote OOB’s (lees: 10
grootste beursgenoteerde ondernemingen per lidstaat
gemeten naar beurswaarde of in ieder geval alle
beursfondsen met een beurswaarde van meer dan
1 miljard euro) en die deel uitmaken van een netwerk
van accountantskantoren binnen de Europese
Unie waarvan de auditomzet meer dan 1,5 miljard
euro bedraagt, moeten zich exclusief richten
op controleopdrachten en hieraan gerelateerde
diensten. Deze accountantsorganisaties mogen geen
adviesdiensten aanbieden en ook geen deel uitmaken
van een netwerk dat adviesdiensten aanbiedt.
Dit voorstel wordt in het Nederlandse landschap
eigenlijk door geen van de betrokken partijen
ondersteund. Eumedion verwerpt het voorstel
dat bepaalde grote accountantskantoren hun
dienstverlenende poot geheel moeten afsplitsen.
Zelfs Plasterk is kritisch over dit voorstel en geeft aan
dat Barniers voorstel om firma’s die zowel adviseren
als controles uitvoeren te splitsen hem te ver gaat.
Een accountantskantoor mag naar zijn idee best bij
het ene bedrijf de boeken controleren en bij een
concurrerend bedrijf advieswerk aanbieden. Een van de
argumenten die hij aandraagt is dat de combinatie van
advieswerk en controles goed is voor het ontwikkelen
van knowhow door firma’s. Dit sluit prima aan bij de
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stelling van Deloitte dat advies en controle ‘onder een
dak’ juist kwalitatief hoogstaand controlewerk kunnen
waarborgen, omdat het alleen daardoor mogelijk is
om de voor de controle benodigde expertise in huis te
houden.
Wijziging 8e Europese richtlijn inzake wettelijke
controle
Het tweede deel van de voorstellen gaat in op de
wijziging van de 8e Europese Richtlijn 2006/43/EG
betreffende de wettelijke controle van jaarrekeningen
en geconsolideerde jaarrekeningen.
Een van de voorstellen is om de nationale
toezichthouders op accountants onder de paraplu van
de European Securities and Markets Authority (ESMA)
te brengen. Deze samenwerking is ingegeven door
de mondiale context van audits. Hierdoor is het van
belang dat de coördinatie van en de samenwerking bij
het toezicht op auditnetwerken zowel in de EU als op
internationaal niveau gewaarborgd zijn. Daarom stelt
de Commissie voor om het toezicht op auditors binnen
de Europese Autoriteit voor effecten en markten te
coördineren.
Daarnaast wordt in de voorstellen een verbod
opgenomen op beperkende clausules waarin op
aandringen van derde partijen de keuze van een
accountant wordt beperkt tot een specifiek kantoor. Dit
punt is overigens eveneens opgenomen in de ontwerpverordening voor OOB’s.
In de voorstellen wordt gepleit voor de aanpassing van
controlerichtlijnen aan de omvang van ondernemingen.
Een ‘proportionele’ controle bij mkb-bedrijven
moet aldus mogelijk worden. Een definitie van deze
proportionaliteit geeft de richtlijn niet. Dit wordt aan de
lidstaten overgelaten. Onduidelijk dus nog hoe dit vorm
gegeven gaat worden en wat dit gaat betekenen.
De aangepaste richtlijn moet grensoverschrijdende
erkenning van accountantsorganisaties en
externe accountants faciliteren. De regels voor
grensoverschrijdende erkenning van externe
accountants worden versoepeld. Accountants moeten
hun beroep in heel Europa kunnen uitoefenen. De
Commissie stelt voor om een interne markt voor
wettelijke controles van jaarrekeningen tot stand te
brengen via de invoering van een Europees paspoort
voor het auditberoep. In de voorstellen van de
Commissie mogen auditkantoren hun diensten in
heel Europa aanbieden en moeten alle wettelijke
accountants en auditkantoren zich bij hun wettelijke
controles van jaarrekeningen houden aan internationale
controlestandaarden.
Ten slotte wordt in de voorstellen gepleit voor
een uitbreiding van het begrip ‘wettelijke
accountantscontrole’. Hieronder vallen ook
controles van kleine bedrijven in lidstaten die
accountantscontrole voor kleine bedrijven verplicht
stellen, en voor vrijwillige controles van kleine

bedrijven. Doel hiervan is om de eenduidigheid van
een controle te waarborgen en daarmee dus te
onderwerpen aan dezelfde kwaliteitseisen. Hoe dit zich
overigens verhoudt ten opzichte van het voorstel voor
proportionele invulling van de controle en de wijze
waarop daar door individuele lidstaten invulling aan kan
worden gegeven, is nog niet helemaal helder.
Korte schets visie van Deloitte op voorstellen
Deloitte is voorstander van de voorstellen die de
kwaliteit van de accountantscontrole vergroten en
de onafhankelijkheid van de accountant versterken.
Daarnaast verwelkomt Deloitte de voorstellen ter
versterking van de signalerende functie van de
accountantscontrole.
De crisis heeft geleerd dat de maatschappij een sterkere
signalerende rol van de accountant verwacht waarbij
meer ‘zekerheid’ wordt gegeven. Niet alleen over
cijfers maar ook over risicomanagement en financiële
stabiliteit van de onderneming. Tegen deze achtergrond
is Deloitte positief over de voorstellen die de Europese
Commissie doet om de signalerende rol van de
accountant te versterken, zowel intern als extern. Intern
door een verplichte en gedetailleerde rapportage
aan de audit committee van een OOB over alle
controlebevindingen en uitgevoerde werkzaamheden.
En extern door uitbreiding van de informatiewaarde
van de controleverklaring met expliciete vermelding van
risico’s en bevindingen ten aanzien van de continuïteit,
materialiteit en gesignaleerde risico’s voor de controle.
De voorstellen van de Commissie voor afsplitsing van
de adviestak, een totale scheiding van controle- en
adviesdiensten bij OOB’s en een maximum fee van 10%
voor op controle gerelateerde diensten, tasten volgens
Deloitte de controlekwaliteit fundamenteel aan. Juist
de combinatie van controle en advies ‘onder een dak’
maakt dat de noodzakelijke knowhow beschikbaar is
om risico’s te signaleren en de juiste auditrespons te
definiëren.
Het voorstel van de Europese Commissie tot verplichte
kantoorroulatie ondersteunt Deloitte niet. Deloitte is
van mening dat deze maatregel uitsluitend is genomen
vanuit concurrentieoogpunt en niet bijdraagt aan de
controlekwaliteit. Deloitte ondersteunt het voorstel
van minister De Jager die uitgaat van de bestaande
verplichte partnerroulatie, aangevuld met het door
Eumedion geuite voorstel voor verplichte periodieke
aanbesteding waarbij ook de zittende accountant
meedoet.
Gezien het feit dat het proces naar wetgeving nog
een lange weg is en de reacties uit de markt niet
onverdeeld positief zijn, pleit dit voor een zorgvuldige
afweging van de standpunten van belangrijke
stakeholders, onder wie investeerders, regelgevers,
overheden en bedrijfsleven in het traject tot
uiteindelijke wetgeving.
drs. Rob Vervoort RA
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De XBRL-jaarrekening van
Deloitte als springplank voor
assurance bij XBRL
XBRL heeft de afgelopen jaren een enorme vogelvlucht
gemaakt. Er zijn steeds meer landen waar publicatie
van jaarrekeningen, aangiften, statistische gegevens en
kredietrapportages in XBRL door overheid en/of banken
aanbevolen of zelfs verplicht wordt gesteld. Een bekend
voorbeeld is de verplichting voor bedrijven die genoteerd zijn
aan de Amerikaanse beurs die nu verplicht zijn om naast de
jaarrekening ook informatie in XBRL te publiceren. Dichter
bij huis de verplichting per 1 januari 2013 om alle VPB- en
IB-stromen via XBRL te laten lopen.
De rol van assurance-verschaffers en accountants
in het bijzonder lijkt wat achtergebleven te zijn
bij deze ontwikkelingen. Dit is op zichzelf vreemd
omdat accountants van oudsher een belangrijke
rol spelen in het verhogen van de kwaliteit van
financiële informatiestromen door het verschaffen
van zekerheid (assurance) bij deze informatie. Het
is heel goed mogelijk dat vooral het ontbreken van
duidelijke assurance-behoeften bij gebruikers van
XBRL-informatie de echte oorzaak is. Acceptatie
van XBRL is echter gebaat bij meer duidelijkheid op
het vlak van assurance-behoeften en assurancemogelijkheden. Assurance bij XBRL is op de eerste
plaats relevant omdat daarmee tegemoet kan worden
gekomen aan de wettelijke verplichting voor bedrijven
om hun jaarrekening van een verklaring te voorzien
op het moment dat ze een bepaalde omvang hebben.
Daarnaast kan assurance een belangrijke bijdrage
leveren aan de kwaliteit van de gerapporteerde
XBRL-informatie en daarmee de geloofwaardigheid
versterken van bedrijven die op basis van XBRL
rapporteren. En juist dat laatste argument wordt
steeds belangrijker naarmate steeds meer stakeholders
(waaronder belastingdienst, toezichthouder,
aandeelhouders, investeerders en analisten) deze
informatie gaan gebruiken bij het nemen van hun
beslissingen.
Deloitte heeft als eerste grote onderneming de
handschoen opgepakt door reeds sinds het boekjaar
2008/2009 een jaarrekening in XBRL op te maken
en aan haar accountant Ernst&Young de opdracht

te geven tot het verstrekken van assurance bij deze
XBRL-jaarrekening.
Doel van de XBRL-jaarrekening van Deloitte
Een belangrijke doelstelling voor het publiceren van
de XBRL-jaarrekening van Deloitte is een volgende
stap te zetten in het assurance-vraagstuk rondom
XBRL-rapportages. De acceptatie van XBRL als
standaard om een elektronisch financieel verslag
te maken in plaats van een papieren jaarrekening
wordt zowel in Nederland als internationaal in sterke
mate beperkt door de onzekerheid rondom de
mogelijkheden van de te verstrekken assurance. Zolang
het assurance-vraagstuk niet is opgelost, zal dit een
drempel opwerpen voor ondernemingen om over te
stappen van een traditionele papieren jaarrekening
naar een volledige XBRL-jaarrekening die gecertificeerd
kan worden en gebruikt kan worden voor de
informatievoorziening richting de diverse stakeholders.
Criteria voor XBRL-assurance
De XBRL-jaarrekening wordt in XBRL-terminologie
een instance document genoemd. Een instance
document is een op XBRL gebaseerd document waar
de (financiële) feiten in staan die tussen verzender en
ontvanger (een XBRL-gegevensverzameling) worden
gecommuniceerd. Het instance document dient een
duidelijke omschrijving te bevatten van de uit te
wisselen gegevenselementen en hun relatie (zoals
ook weergegeven in figuur 1), zodat het doel van
de rapportage, het semantiek, de structuur en de
consistentie bij alle partijen bekend zijn.
Knelpunt bij het verlenen van assurance bij een
XBRL-gegevensverzameling is het ontbreken van
heldere criteria waaraan het assurance-object
kan worden getoetst. De International Auditing
and Assurance Standard Board (IAASB) heeft dit
ook expliciet uitgesproken en heeft aangegeven
dat het verstrekken van een controleverklaring
bij XBRL-gegevensverzamelingen niet onder de
bestaande controlestandaarden valt. Dit betekent
overigens niet dat assurance bij XBRL helemaal niet
mogelijk is. Er zijn ook nu al voorbeelden denkbaar
van assurance-opdrachten gericht op het verstrekken
van zekerheid ten aanzien van de totstandkoming
van XBRL-informatie. Een ander denkbaar voorbeeld
is een opdracht waarbij specifiek overeengekomen
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Figuur 1. Omschrijving van de gegevenselementen en hun eigenschappen
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Consolidated profit and loss account for the period 1 June 2010 to 31 May 2011
in € thousands

Note

2010/2011

Net turnover

[9]

631,968

Other operating income

[10]

721

Total operating income

nl-gen: NetRevenue
632,689

Costs of subcontracted work and other external costs

48,598

Salaries and social security charges

[11]

283,252

Amortisation of intangible and depreciation of tangible fixed assets

[12]

19,827

Impairments of in-/tangible fixed assets

[1] [2]

Other operating expenses

[13]

EUR

539

631968000

174,913

Total operating expenses

527,129

Operating result

105,560

Share in result of non-consolidated associated companies
Financial income and expenses

35
[14]

Result from ordinary activities before taxation

(6,839)
98,756

Taxation on result on ordinary activities

[15]

(557)

Shareholders’ Associate Fee

[16]

(98,199)

Net result

In duizenden
(decimals = -3)

Periode:
1/6/2010
–
31/5/2011

-

werkzaamheden worden verricht met betrekking tot de
XBRL-informatie.
Voor controleverklaringen bij zogenaamde traditionele
jaarrekeningen voor algemene doeleinden worden
meestal algemeen aanvaardbare verslaggevingsstelsels,
zoals IFRS en Titel 9, als criteria gehanteerd bij het
tot uitdrukking brengen van een oordeel over de
jaarrekening. Natuurlijk is het niet zo dat deze criteria
niet meer relevant zijn op het moment dat een
onderneming een XBRL-jaarrekening opmaakt. Echter,
XBRL-gegevensverzamelingen vragen om meer dan
alleen criteria voor financiële verslaggeving. Op de
eerste plaats moeten binnen XBRL de te rapporteren
gegevens gedefinieerd worden. Alleen dan is het
immers mogelijk gegevenselementen te harmoniseren
en te standaardiseren wat nu juist de kerngedachte is
van XBRL. Op de tweede plaats moet er sprake zijn van
een afgebakend object van onderzoek. Alleen dan kan
immers dit object worden getoetst aan vastgestelde
criteria.
Criteria die gehanteerd worden bij het toetsen
van een XBRL-gegevensverzameling zijn dus de
criteria die structuur geven aan de elementen die
gerapporteerd worden. Een taxonomie kan hier
uitkomst bieden. Een taxonomie beschrijft namelijk de
gegevensdefinities van de te rapporteren elementen
en bepaalt daarmee de feitelijke samenstelling van een
rapportage. Hiermee wordt het assurance-object dus
ook afgebakend. Met de taxonomie als uitgangspunt
voor het creëren van een XBRL-instance document
lijkt een belangrijke basis gelegd voor het beschrijven
van heldere criteria waaraan het assurance-object
kan worden getoetst. Dit is ook in lijn met de PCAOB
Guidance Staff Questions and Asnwers: Attest
Engagements Regarding XBRL Financial Information
uit 2005 waarin opgemerkt wordt dat de US
GAAP-taxonomie in samenhang met de bijbehorende
XBRL-specificatie geschikte criteria zouden zijn voor

het evalueren van het assurance-object. Belangrijk
daarbij is dat de taxonomie tot stand is gekomen op
basis van een zorgvuldig proces met betrokkenheid
van relevante partijen en omdat de criteria voor
iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn.
De Nederlandse Taxonomie
De XBRL-jaarrekening van Deloitte is opgemaakt op
basis van de Nederlandse Taxonomie. De Nederlandse
Taxonomie is een taxonomie die wordt opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het SBR-programma. De
Nederlandse Taxonomie bestaat uit een basisconcept
dat voor alle domeinen (KvK, belastingdienst, CBS en
banken) gelijk is en additionele concepten toevoegt die
domeinspecifiek zijn. Met de keuze van Deloitte
voor de Nederlandse Taxonomie op basis van het
KvK-domein wordt door Deloitte aangesloten bij de
Nederlandse ontwikkelingen binnen het SBR-platform
om te komen tot standaardisatie van gegevens,
waarmee tegelijkertijd wordt voldaan aan de minimum
rapportagevereisten zoals die aan ondernemingen
worden gesteld.
De Nederlandse Taxonomie is eigendom van de
Nederlandse overheid en zou feitelijk moeten
voldoen aan de wettelijke minimumeisen voor het
opmaken van jaarrekeningen. Bij het opmaken van
de XBRL-jaarrekening van Deloitte op basis van de
Nederlandse Taxonomie is vastgesteld dat de opzet
en structuur van het taxonomiemodel 2010 sterk
verbeterd is ten opzichte van het taxonomiemodel
2009. Toch is een aantal jaarrekeningelementen nog
steeds lastig in te passen in het taxonomiemodel en
beperkt het model de keuzevrijheid die wel bestaat
binnen Titel 9. Voorbeelden hiervan betreffen het
kasstroomoverzicht, aanpassing van de elementen in
het verloopoverzicht materiële vaste activa, toelichting
op de pensioenvoorziening, toelichting op de
overige bedrijfskosten, bestuurdersbezoldiging en de
accountantskosten.
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Toch is bij het opmaken van de XBRL-jaarrekening
van Deloitte bewust besloten om geen nieuwe
gegevenselementen (in XBRL-terminologie: extensies)
toe te voegen aan de Nederlandse Taxonomie voor
het verhogen van de informatiewaarde van de
XBRL-jaarrekening. Belangrijke argumenten hiervoor zijn
de volgende:
• De Nederlandse overheid wenst te komen tot
een eenduidig verslaggevingsmodel en dit als
zodanig volledig vast te leggen in de Nederlandse
Taxonomie. Door af te wijken van dit model wordt
afbreuk gedaan aan de eenduidigheid en de wens
om te komen tot standaardisatie en efficiëntere
rapportageprocessen.
• Het gebruik van extensies wordt door een aantal
uitvragende partijen zoals Kamer van Koophandel,
belastingdienst en banken op dit moment niet
ondersteund, zodat gebruikers van deze informatie
deze informatie niet te zien krijgen.
• Het vereist publicatie van een volledige Deloittespecifieke taxonomie om gebruikers inzicht te geven
in de door de onderneming gehanteerde criteria
voor het creëren van een XBRL-instance document.
Dit vergroot de complexiteit richting gebruikers als
het gaat om het toelichten van de criteria die zijn
gehanteerd bij het opstellen maar ook het toetsen
van de XBRL-jaarrekening.
• Het toevoegen van extensies draagt niet bij aan
de vergelijkbaarheid van door ondernemingen
gepubliceerde (financiële informatie) wat nu juist de
kracht is van XBRL.
Door vast te houden aan de Nederlandse Taxonomie
en geen gebruik te maken van extensies, wordt ook
tegemoetgekomen aan de wens om het assuranceproces niet onnodig complex te maken en de
leesbaarheid van het assurance-rapport te vergroten.
Assurance bij de XBRL-jaarrekening van Deloitte
De door accountant Ernst & Young uitgevoerde
assurance-opdracht en daarmee ook het assurancerapport dat is afgegeven bij de XBRL-jaarrekening
2010/2011 is gebaseerd op de Nederlandse standaard
3000 ‘Assurance-opdrachten anders dan opdrachten
tot controle of beoordeling van historische financiële
informatie’.
De reden hiervoor is dat bij XBRL sprake is van
een verzameling gegevens en niet zozeer van een
jaarrekening of een element van een jaarrekening.
Hierdoor ligt toepassing van controlestandaarden voor
financiële overzichten of elementen van financiële
overzichten (denk bijvoorbeeld aan controlestandaard
800 en 805) niet voor de hand, ondanks het feit dat
wel sprake is van historische financiële informatie.
Zoals eerder aangegeven, gaat het echter niet alleen
om de te rapporteren gegevens maar juist ook om de
definiëring van de te rapporteren elementen. Denk
hierbij aan de definities in XBRL-taal voor de valuta
waarin gerapporteerd wordt, de periode waarover
gerapporteerd wordt, het aantal decimalen, maar
bijvoorbeeld ook de structuur waarin data worden

Figuur 2. Introductieparagraaf Assurance-rapport bij XBRL-jaarrekening
Deloitte

gerubriceerd. En dan past controlestandaard 3000
beter doordat deze standaard veel meer flexibiliteit
biedt bij de keuze van aanvaardbare criteria die
gehanteerd kunnen worden bij het toetsen van het
object van onderzoek.
De combinatie van assurance-standaard 3000 en de
juiste criteria op basis van de Nederlandse Taxonomie
in combinatie met de bijbehorende XBRL-specificatie
vormen het uitgangspunt voor het oordeel bij de
XBRL-jaarrekening van Deloitte. Op basis hiervan zou
het assurance-rapport het oordeel kunnen geven dat
de XBRL-jaarrekening, indien gepresenteerd met behulp
van het KvK-domein zoals vastgelegd in de Nederlandse
Taxonomie, in alle van materieel belang zijnde aspecten
is opgesteld in overeenstemming met de vereisten
zoals die ten grondslag liggen aan de Nederlandse
Taxonomie.
Het probleem met de Nederlandse Taxonomie is
echter dat deze nog onvoldoende gevoed wordt door
partijen die zich bezighouden met het uitvaardigen
van standaarden voor financiële verslaggeving zoals
bijvoorbeeld de IASB en de RJ. Hierdoor is de status
op dit moment onduidelijk en lijkt ook niet te zijn
voldaan aan de eis van zorgvuldigheid die bijvoorbeeld
de PCAOB als voorwaarde stelt voor het zijn van
geschikte criteria. Het verwijzen naar een taxonomie
die nog onvoldoende verankerd is, roept vragen
op bij gebruikers ten aanzien van de inhoud van de
vereisten en de verhouding van deze criteria ten
opzichte van de algemeen in Nederland aanvaardbare
verslaggevingsgrondslagen.
In dat licht is in het kader van het assurance-rapport
bij de XBRL-jaarrekening 2010/2011 gekozen voor
een andere oplossing. Zie hiervoor ook Figuur 2. Bij
het hanteren van de criteria is aangesloten bij de
recente exposure draft die is uitgebracht door de
Amerikaanse beroepsorganisatie voor accountants, de
AICPA. Deze exposure draft gaat in op de principles
and criteria for XBRL-formatted information en
neemt daarmee ook een voorschot op een algemeen
normenkader dat gehanteerd kan worden bij
XBRL-assurance-services. Deze criteria zien primair
toe op the completeness, mapping, accuracy, and
structure of the XBRL-formatted data. Hierbij ziet
structure ook heel duidelijk toe op het toepassen van
het juiste rapportagemodel waarbij impliciet toch een
verwijzing zit naar de toepassing van het Nederlandse
Taxonomiemodel.
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De controleverklaring bij een XBRL-jaarrekening
De stap naar een assurance-rapport of
controleverklaring waarbij ook een oordeel wordt
gegeven over compliance met Titel 9 is op dit moment
nog een brug te ver. Dit wordt primair veroorzaakt
door het feit dat de status van het taxonomiemodel als
gezaghebbend verslaggevingskader nog onvoldoende
verankerd is. Daar waar de IASB wel een intensieve
betrokkenheid heeft bij de totstandkoming van een
taxonomie en ook reeds een IFRS-taxonomie formeel
heeft goedgekeurd, lijkt de rol van de RJ nog met name
een rol aan de zijlijn. Een oproep dus aan de RJ om een
meer constructieve bijdrage te leveren en meer een
voortrekkersrol te spelen in de totstandkoming van
een taxonomie die ook voldoet aan de in Nederland
algemeen aanvaarde verslaggevingsstandaarden.
In het verlengde hiervan moet ook worden vastgesteld
dat de huidige controlestandaarden rondom
controles van financiële overzichten nog onvoldoende
aansluiten bij het XBRL-instance document als
assurance-object. Belangrijke knelpunten hierin zijn
dus de toepasbare criteria voor verslaggeving, maar
ook zaken als materialiteit en overdraagbaarheid van
data. Gezien de enorme diversiteit aan aggregatieen rapportagemogelijkheden en diversiteit aan
uitvragende partijen is materialiteit een rekbaar begrip
geworden waardoor het ook complexer wordt om
fouten te evalueren. Hier komt bij dat met toepassing
van XBRL er niet alleen een fout kan optreden in de
brondata maar ook in de juiste koppeling van deze
brondata aan de elementen in de taxonomie. De
flexibiliteit van XBRL brengt met zich mee dat data
veel gemakkelijker overdraagbaar zijn. Dit houdt in dat
data eenvoudig onttrokken kunnen worden en in een
andere context kunnen worden geplaatst, waardoor
het moeilijker wordt voor de gebruiker om deze
data juist te kunnen interpreteren. Deze knelpunten
worden binnen de huidige controlestandaarden nog
onvoldoende geadresseerd.
Toch lijkt de verankering van het Nederlandse
Taxonomiemodel als gezaghebbend normenkader
nog maar een kwestie van tijd. Dat geldt ook voor
het formuleren van heldere voorschriften waaraan

een XBRL-instance document moet voldoen zodanig
dat een toereikend inzicht wordt verschaft in de
financiële positie van de onderneming. Door deze
combinatie van heldere criteria en voorschriften
voor de presentatie van het XBRL-document kan een
XBRL-jaarrekening worden gecreëerd die sterk lijkt
op de huidige papieren jaarrekening. Een dergelijke
jaarrekening past wel weer binnen het raamwerk van
de huidige controlestandaarden. Hiermee lijkt op korte
termijn een brug mogelijk naar een assurance-rapport
of controleverklaring waarbij ook een oordeel gegeven
wordt over het getrouwe beeld van de gepresenteerde
XBRL-jaarrekening.
De toekomst van XBRL-assurance
Wat opvalt in de assurance-discussie rondom XBRL is
dat er nadrukkelijk gezocht wordt naar oplossingen
voor het opstellen van XBRL-jaarrekeningen gericht op
het creëren van een soort equivalent van de huidige
papieren jaarrekening. Dit wordt ingegeven door de
wens om te komen tot een controleverklaring onder
standaard 700 waarbij, verwijzend naar voorschriften
waaraan de structuur en de presentatie van het
XBRL-document moeten voldoen, een oordeel kan
worden gegeven over het getrouwe beeld.
Het voordeel hiervan is ongetwijfeld dat hiermee
tegemoet kan worden gekomen aan de wettelijke
verplichting voor de accountant om de uitslag van zijn
onderzoek naar de jaarrekening weer te geven in een
controleverklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening. Daarmee kan dus een belangrijke stap
worden gezet om de assurance-discussie vlot te trekken
en het deponeren van jaarrekeningen in XBRL door
middelgrote en grote vennootschappen mogelijk te
maken.
Dit is echter zeker niet het eindstation van de assurance
discussie rondom XBRL. Het jaarrekeningdomein is
maar een van de vele domeinen en XBRL is meer
dan alleen het digitaal weergeven van de huidige
jaarrekening. De bovengenoemde oplossing sluit
nog maar in zeer beperkte mate aan bij de kracht
van XBRL en de mogelijkheden die XBRL biedt om
financiële en niet-financiële gegevens op eenvoudige
wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen,

De stap naar een assurancerapport of controleverklaring
waarbij ook een oordeel wordt
gegeven over compliance met
Titel 9 is op dit moment nog
een brug te ver.
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Figuur 3. Een mogelijk assurance-model
Ontvangers

Een COS 3000
assurance rapport bij
proces van
totstandkoming van
XBRL rapportages.
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Een COS 700 of 800
controleverklaring bij
XBRL instance
document op basis van
specifieke taxonomie.

Kamer van
Koophandel
Overheid

Toezichthouders
Onderneming
Mogelijk object van
assurance

te analyseren en zo nodig nader te bewerken.
Hierdoor is het mogelijk om op basis van een
database en een algemene standaard uiteenlopende
XBRL-rapportages te creëren op basis van de
informatiebehoeften van diverse uitvragende partijen
(investeerders, analisten, belastingdienst, banken,
etc.). In een dergelijke situatie zal bij gebruikers veeleer
behoefte bestaan aan zekerheid ten aanzien van de
totstandkoming van het voor die gebruiker relevante
XBRL-instance document. Dit reikt veel verder dan
alleen het XBRL-rapportageproces en omvat ook het
informatiesysteem inzake financiële verslaggeving,
met inbegrip van de daarop betrekking hebbende
bedrijfsprocessen, dat nodig is om te komen tot een
rapportage. De rapportering naar de verschillende
uitvragende partijen is dan nog slechts een kwestie van
het toepassen van het juiste taxonomiemodel waarbij
met name inhoudelijke kennis van het desbetreffende
domein vereist is. De assurance-verschaffer met
domeinkennis kan dan vervolgens ook assurance
verschaffen ten aanzien van het XBRL-instance
document ten behoeve van de specifieke uitvragende
partij (zie hiervoor ook figuur 3).

Dit vraagt echter om een heel andere kijk op assurance
met betrekking tot (financiële) informatie die niet
direct in de huidige assurance-standaarden is in te
passen. Een dergelijke verandering kan niet zonder
een fundamentele discussie met gebruikers over
informatiebehoeften enerzijds en assurance-behoefte
anderzijds. Alleen dan kan mogelijk de conclusie
worden getrokken of de getrouwheidsverklaring zoals
bedoeld in 2:393 lid 5 BW aan vernieuwing toe is.
drs. Rob Vervoort RA
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Overheid en non-profit
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Frauderisicomanagement
in het onderwijs
Ieder (vermoeden van een) integriteitsschending kan
leiden tot wantrouwen, onrust, onzekerheid, vrees voor
reputatieschade en andere ongewenste effecten. En,
het komt nooit gelegen. Een integriteitsschending is
een incident dat kenmerken vertoont van een crisis
en derhalve als zodanig dient te worden beheerst en
behandeld; crisismanagement dus!

Inrichten frauderisicomanagement

Een integriteitsschending binnen een onderwijsinstelling
heeft daarnaast nog een extra dimensie. Een
integriteitsschending wordt namelijk vaak breed
uitgemeten in de regionale, maar vaak ook landelijke
pers. Deze publieke aandacht vraagt dus om een extra
zorgvuldige aanpak.

Voorkomen is beter dan genezen
Deloitte heeft een visie ontwikkeld over de wijze
waarop een organisatie om dient te gaan met het
managen van frauderisico’s. Deze visie komt er op neer
dat Deloitte vindt dat iedere organisatie, dus ook een
onderwijsinstelling, een proactieve houding dient aan te
nemen ten aanzien van het voorkomen van fraude. Een
uitgewerkte en doordachte frauderisicoanalyse dient
volgens Deloitte deel uit te maken van het reguliere
risicomanagement van uw instelling. Hierbij dient de
(fraude)risicoanalyse periodiek op de agenda van het
bestuur te staan en dient het toezichthoudend orgaan
kritisch toezicht te houden op het gevoerde beleid.

In dit artikel geven wij enerzijds onze visie weer
van de wijze waarop een onderwijsinstelling haar
frauderisicomanagement zou moeten inrichten. Hierbij
geven wij concrete handvatten om uw organisatie verder
te versterken. Daarnaast gaan wij in op de wijze waarop
uw organisatie het beste kan handelen in geval van een
vermoeden van fraude.

Een integriteitsschending is een gedraging die indruist
tegen de integriteit of in strijd is met gemaakte
afspraken. Het kan gaan om een strafrechtelijk
verwijtbare gedraging, maar ook om een gedraging
in strijd met andere geschreven of ongeschreven
regels. Voorbeelden van integriteitsschendingen
zijn belangenverstrengeling, misbruik van positie en
bevoegdheden, lekken van vertrouwelijke informatie,
ongewenste omgangsvormen of financiële fraude.

Het inrichten van frauderisicomanagement bestaat uit
de volgende vier stappen:
1. Frauderisicoanalyse
2. Treffen van beheersmaatregelen
3. Toezicht houden
4. Verantwoorden
Deze vier stappen dienen in de goverance cyclus van
uw instelling periodiek te worden uitgevoerd.
Frauderisicoanalyse
Een goede frauderisicoanalyse is de eerste stap in het
frauderisicomanagement. Bij een frauderisicoanalyse
dienen alle frauderisico’s binnen uw organisatie te
worden geïnventariseerd. Bij de inschatting van de
frauderisico’s is het verstandig om de reeds getroffen
beheersmaatregelen buiten beschouwing te laten.
Hierdoor komen de zuivere risico’s naar voren, ook wel
de brutofrauderisico’s genoemd. Enkele voorbeelden van
frauderisico’s bij onderwijsinstellingen zijn onder meer:
• corruptie bij inkopen/aanbestedingen;
• fraude bij examen of cijferlijst of diploma;
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Nadat u uw frauderisico’s heeft geïnventariseerd,
dient u de frauderisico’s te classificeren naar de
waarschijnlijkheid en de impact. In een zogenaamde
frauderisicokaart kunt u dit visueel maken.
Treffen van beheersmaatregelen
De tweede stap in het frauderisicomanagement is
het treffen van adequate beheersmaatregelen om
de frauderisico’s af te dekken. Bij het opzetten van
de beheersmaatregelen dient beseft te worden
dat algemene interne controlemaatregelen vooral
zijn bedoeld om financiële risico’s te voorkomen.
Ze zijn niet specifiek gericht op het wegnemen van
frauderisico’s. Dit betekent dat reeds aanwezige interne
controlemaatregelen voldoende kunnen zijn om de
getrouwheid van de jaarstukken te waarborgen, maar
onvoldoende om de eventuele frauderisico’s afdekken.
Belangrijk in het proces van het opzetten van
de beheersmaatregelen is dat uw instelling de
doelmatigheid niet uit het oog verliest. Om alle
onderkende frauderisico’s af te dekken is wellicht een
onevenredig groot controleapparaat nodig. Dit is niet
wenselijk en bovendien ontbreken veelal voldoende
(financiële) middelen hiervoor. Om die reden adviseren
wij u een bewuste keuze te maken tot welk niveau
de frauderisico’s worden afgedekt. Als consequentie
hiervan dient uw organisatie ook een zeker niveau van
restrisico’s te aanvaarden. Deze restrisico’s worden
geaccepteerd omdat het niet doelmatig of wenselijk is
om alle potentiële frauderisico’s af te dekken. In figuur
2 is dit inzichtelijk gemaakt.
Toezicht houden
De derde stap in het risicomanagement is het houden
van toezicht op het geformuleerde beleid en de
uitvoering ervan. Toezicht houden dient te bestaan uit
het uitvoeren van controle en het treffen van eventuele
(aanvullende) maatregelen.
Onder controle wordt verstaan het daadwerkelijk
toetsen van de naleving van de gemaakte afspraken.
Controle is toetsen aan normen. De normen en
richtlijnen dienen hierbij duidelijk en controleerbaar
te zijn. Periodiek controleren van gemaakte
afspraken werkt enerzijds repressief (aanspreken
van medewerkers op het niet-naleven van de
gemaakte afspraken) maar heeft ook een preventieve
werking. Indien voor medewerkers duidelijk is dat zij
gecontroleerd kunnen worden, heeft dit een positief
effect op het nakomen van de afspraken. Andersom:
indien medewerkers het gevoel hebben dat zij
niet gecontroleerd worden, draagt dit bij aan een
gemakzuchtige houding en mogelijk deviant gedrag.
De evaluatie van de controlebevindingen maakt de
eventuele noodzaak tot het treffen van aanvullende

Figuur 1. Voorbeeld frauderisicokaart
Hoog
Diplomafraude
Verduistering
geld
Corruptie bĳ
inkopen/aanbestedingen

Impact

• financiële fraude door bijvoorbeeld verduistering
van geldmiddelen;
• declaratiefraude;
• betalingen voor niet-verrichte prestaties.
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beheersmaatregelen inzichtelijk. Uw instelling dient
er alert op te zijn dat veranderende maatschappelijke
omstandigheden kunnen nopen tot bijstelling van het
(integriteits)beleid. Gaat u maar na. Hoe lang geleden
was het nog vanzelfsprekend dat medewerkers thuis
kerstpakketten ontvingen van zakelijke relaties? De
uitkomsten van de uitgevoerde controles of veranderde
(maatschappelijke) omstandigheden kunnen aanleiding
zijn tot het alsnog (laten) treffen van beheersmaatregelen
voor eerder geaccepteerde restrisico’s.
Verantwoorden
De laatste stap is het afleggen van verantwoording over
het frauderisicomanagement aan het toezichthoudend
orgaan. Bij het afleggen van de verantwoording dient
onder meer aandacht te worden besteed aan het
geformuleerde beleid, de acceptatie van restrisico’s,
maar ook aan de effectiviteit van de getroffen
beheersmaatregelen.
Samengevat
Frauderisicomanagement dient deel uit te maken van
de reguliere governance-cyclus van uw instelling.
Hiermee borgt u dat het mitigeren van frauderisico’s
periodiek aandacht heeft binnen uw organisatie. Bij
de implementatie van frauderisicomanagement moet
uiteraard worden gewaakt voor een beleid dat neigt
naar paranoia. Niet iedereen is een fraudeur!
De implementatie van frauderisicomanagement kent
daarnaast een interessante ‘bijvangst’, namelijk de
verbetering van de kwaliteit van de beheersing van de
bedrijfsprocessen. Met andere woorden, het managen
van frauderisico’s door governance is een investering
met een mooi rendement! Het managen van
frauderisico’s is een aanpak die bovendien voorsprong
geeft!
Wat te doen in geval van een vermoeden van
fraude?
Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen om
eventuele vermoedens van fraude op een zorgvuldige
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Figuur 2. Acceptatie restrisico’s
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manier nader te onderzoeken. Maar ook of en op welke
wijze u hierover communiceert met de verschillende
stakeholders, zoals het toezichthoudend orgaan, het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
leerlingen en ouders. Daarnaast is het belangrijk te
onderkennen dat de kans op juridische gevolgen van
een eventuele fraude groot kunnen zijn. Voorbeelden
van juridische gevolgen zijn onder meer:
• arbeidsrechtelijke maatregel tegen de
desbetreffende medewerker;
• verhaal van schade op de dader(s) van de gedraging;
• claims van gedupeerden;
• aangifte van een strafbaar feit.
Ook dient u rekening te houden met het belang van
de betrokken medewerker(s), hun integriteit dus.
Indien direct met de beschuldigende vinger naar een
medewerker wordt gewezen, kan, indien de beschuldiging later ongegrond blijkt te zijn, de vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer dusdanig zijn
dat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. De
(financiële) gevolgen hiervan zijn vaak aanzienlijk.

Figuur 3. Stappenplan frauderisicokaart

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

Het stappenplan uit figuur 3 kan u houvast bieden
indien u een vermoeden heeft van een mogelijke fraude.
Overigens spreken wij in dit artikel verder over een
vermoeden van een fraude. Andere vormen van
integriteitsschendingen vragen om een vergelijkbare
aanpak.
Stap 1‘Bevries’ de fraudelocatie
Nagenoeg alle fraudes laten sporen achter. Om
manipulatie van deze sporen te voorkomen, is het
belangrijk dat deze sporen tijdig en op een juiste wijze
veilig worden gesteld. Sporen kunnen bestaan uit:
• financiële administratie, inclusief de onderliggende
bescheiden;
• leerlingenadministratie/cijferadministratie, inclusief
de onderliggende bescheiden;
• digitale omgeving zoals e-mailomgeving,
netwerkmappen, lokale omgeving (desktop/laptop),
telefoons (mobiele/smart Phone);
• ontvangen en verzonden correspondentie;
• werkplek van de betrokkene (bijvoorbeeld
aantekeningen);
• dossiermappen.
De wijze waarop de sporen worden veiliggesteld,
kan invloed hebben op de bewijskracht ervan in
eventuele juridische procedures. Het is belangrijk dat
dit zorgvuldig gebeurt. Digitale sporen worden bij
voorkeur veiliggesteld met behulp van specialistische
forensische software. Deze software maakt het
mogelijk aan te tonen dat een zogenaamde ‘bit voor
bit’ kopie van de digitale omgeving is gemaakt en dat
deze later niet is gewijzigd (aangetast). Indien intern de
software en/of de deskundigheid ontbreekt, adviseren
wij u hierbij externe expertise in te schakelen.

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid digitale
informatie exponentieel toegenomen. Een trend
die vooralsnog niet keert. Daarnaast bestaat er in
toenemende mate behoefte om data opgeslagen
op papier op digitale wijze te onderzoeken. Dit
alles stelt dus hoge eisen aan de digitale omgeving
waarbinnen het (forensisch) onderzoek wordt
uitgevoerd.
Met de huidige technieken kunnen grote
hoeveelheden digitale informatie op een
efficiënte en doelmatige wijze worden doorzocht.
Documenten die alleen op papier aanwezig zijn,
kunnen eenvoudig worden gedigitaliseerd en
vervolgens digitaal worden onderzocht.

Stap 2 Pleeg overleg met (extern) deskundige
Vanwege de mogelijke juridische gevolgen is het
verstandig om fraudesignalen in een vroegtijdig
stadium te bespreken met een forensisch onderzoeker
en/of een raadsman. Zij adviseren in de te nemen
stappen en kunnen beoordelen of deze stappen
voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en
subsidiariteit. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in
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dat de te nemen stappen in verhouding dienen te staan
tot het gerezen vermoeden. Het subsidiariteitsbeginsel
houdt in dat geen zwaarder onderzoeksmiddel ingezet
mag worden, indien kan worden volstaan met een
minder zwaar onderzoeksmiddel.
Een raadsman kan daarnaast ook:
• als intermediair optreden naar onafhankelijk externe
onderzoekers (stap 3);
• adviseren ten aanzien van arbeidsrechtelijke
maatregelen (stap 4).
Stap 3 Laat (onafhankelijk) onderzoek uitvoeren
Bij het onderzoeken van mogelijke
integriteitsschendingen geldt: zorgvuldigheid is
belangrijker dan snelheid. Dat neemt niet weg dat
voortvarend te werk gegaan moet worden. Dit is
immers in het belang van alle betrokkenen.
In onderstaand overzicht is indicatief het verloop van
een forensisch onderzoek weergegeven.
1. veiligstellen van de fraudelocatie, waaronder
digitale gegevens;
2. informeren van betrokkene(n) bij het onderzoek;
3. inventariseren en analyseren van het relevante
toetsingskader;
4. uitvoeren van een onderzoek in open bronnen;
5. onderzoeken van de (administratieve) bescheiden,
digitale gegevens en overige verzamelde
documenten;
6. houden van interviews met getuigen;
7. analyseren van verkregen informatie;
8. houden van een interview met betrokkene (hoor);
9. houden van wederhoor met betrokkene op basis
van het conceptrapport;
10. rapporteren aan opdrachtgever.
Overwogen kan worden het onderzoek uit te
besteden aan een afdeling binnen de organisatie
(control of juridische zaken). De vraag is echter of de
onafhankelijkheid van het onderzoek niet ter discussie
zal komen te staan. Teneinde de uitkomsten van het
onderzoek te kunnen gebruiken in een juridische
procedure, verdient het aanbeveling het onderzoek
door een forensisch accountant te laten uitvoeren.
Hiermee kunnen eventuele bezwaren van betrokkenen
ten aanzien van mogelijke vooringenomenheid bij de
onderzoekers worden voorkomen. Bijkomend voordeel
is dat forensische onderzoekers ervaring hebben in
het uitvoeren van onderzoeken, gericht op eventuele
juridische procedures.
Betrokkene krijgt de gelegenheid om op (tussentijdse)
bevindingen van de onderzoekers te reageren
(hoorfase). Daarnaast krijgen betrokkenen de
gelegenheid om de relevante delen van de
conceptrapportage te commentariëren (wederhoor).
Stap 4 Tref eventuele arbeidsrechtelijke
maatregelen
Het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen is
een stap die zorgvuldig overwogen dient te worden.

De eventuele maatregel dient rechtvaardig te zijn in
relatie tot het geconstateerde vermoeden. Mogelijke
arbeidsrechtelijke maatregelen zijn:
• vrijstellen van werkzaamheden;
• (schriftelijke) waarschuwing;
• schorsing;
• ontslag (op staande voet).
Het te vroeg treffen van eventuele arbeidsrechtelijke
maatregelen kan leiden tot ongewenste situaties, zoals
bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie. Indien het
onderzoek uitwijst dat er geen integriteitsschending
is, kan een medewerker onnodig zijn beschadigd.
Het te laat treffen van een maatregel, kan in andere
gevallen juist nadelig zijn voor de organisatie. Indien
bijvoorbeeld kasgeld is verdwenen, bestaat de
mogelijkheid dat de dader zijn daden ongedaan maakt
door bijvoorbeeld in een kluis het verdwenen geld
terug te leggen.
Bij onzekerheid omtrent uitkomsten van het
onderzoek, is het wellicht verstandig om de betrokkene
schriftelijk aan te zeggen dat hij vrijgesteld wordt van
werkzaamheden gedurende de onderzoeksperiode.
Hierbij dienen de volgende aanvullende maatregelen in
overweging te worden genomen:
• Het ontzeggen van de toegang tot de werkplek
(denk ook aan inleveren sleutels/blokkeren
toegangspassen, user accounts inbelfaciliteiten e.d.).
• Het verbieden van communicatie met collega’s en
zakelijke relaties.
In sommige gevallen kan het verstandig zijn de
voorzitter van een ondernemingsraad vertrouwelijk
te informeren omtrent de overwegingen. Om onrust
bij naaste collega’s te voorkomen kunt u ervoor
kiezen om te melden dat een collega vrijgesteld is
van werkzaamheden en een onafhankelijk onderzoek
wordt ingesteld. Hierbij dient grote zorgvuldigheid in
acht te worden genomen. Voorkomen dient te worden
dat een betrokkene al beschuldigd wordt, voordat de
uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.
Bij ontslag op staande voet dient sprake te zijn van
‘ontslag wegens dringende reden’. Dit betekent dat
een werknemer alleen op staande voet mag worden
ontslagen indien daar een goede reden voor bestaat
en het ontslag niet langer uitgesteld kan worden.
Ontslag op staande voet hoeft niet per se te worden
gegeven op het moment dat het eerste vermoeden
bekend wordt. Indien er nog geen zekerheid bestaat
of het vermoeden juist is, kan het ontslag op staande
voet worden uitgesteld. Het is dan wel zaak het uit te
voeren onderzoek snel op te starten en direct nadat
de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, de
beslissing te nemen.
Stap 5 Informeer uw verzekeraar/tussenpersoon
Indien de organisatie een fraudeverzekering heeft
afgesloten, dan is het van belang om in een vroegtijdig
stadium de polisvoorwaarden door te nemen. In
de polis kan namelijk voorgeschreven zijn dat de
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verzekeraar onverwijld in kennis gesteld dient te
worden van een mogelijke integriteitsschending.
Stap 6 Doe aangifte
In overleg met de raadsman kunt u besluiten of de
uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek aanleiding
zijn om strafrechtelijke aangifte te doen. Voor de
meeste organisaties is het doen van aangifte niet
verplicht. Wel kan het zijn dat de verzekeraar in de
polisvoorwaarden de eis heeft opgenomen dat de
werkgever aangifte doet.
Stap 7 Tref aanvullende beheersmaatregelen
Om eventuele nieuwe integriteitsschendingen te
voorkomen is het van belang dat wordt geanalyseerd
op welke wijze de integriteitsschending heeft kunnen
plaatsvinden. Afhankelijk van deze analyse dienen
corrigerende maatregelen getroffen te worden. Deze
corrigerende maatregelen kunnen enerzijds bestaan
uit het treffen van aanvullende beheersmaatregelen.
Anderzijds kan de analyse ook aanleiding zijn om het
beleid en de interne richtlijnen aan te scherpen.
Samengevat
In geval van een vermoeden van een
integriteitsschending zijn interne maatregelen
nodig om herhaling te voorkomen en zijn juridische
gevolgen vaak onafwendbaar. Het is dus van belang
het proces zorgvuldig te managen. Bedenk ook dat
integriteitsschendingen veel kenmerken hebben van
een crisis; behandel een eventueel incident dan ook
vanuit de optiek van crisismanagement. Daarnaast
is het van belang het incident niet te onderschatten.
Het is beter uit te gaan van een ‘worst case scenario’,
dan later te worden geconfronteerd met nieuwe
(onaangename) verassingen.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u
een gesprek over hoe u uw organisatie nog beter kunt
weren tegen eventuele fraudes, neem dan contact op
met Jurgen van Vliet van Deloitte Forensic & Dispute
Services.
drs. Jurgen van Vliet RA
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Op weg naar een duurzame
gemeente
Stakeholders van gemeenten - zoals inwoners, lokale
bedrijven en gemeenteraad - willen steeds vaker inzicht
in de niet-financiële informatie van een gemeente. Een
(inter)nationale trend is dat stakeholders steeds vaker
geïnteresseerd zijn in de prestaties op het gebied van
duurzaamheid. Veel gemeenten worstelen hier nog
mee: Waar begint een gemeente met het registreren
van duurzaamheidsprestaties? Hoe moet worden
gerapporteerd over de verduurzaming van de gemeente?
Hoe krijgen zowel de gemeente als belanghebbenden er
zekerheid over? Een op het eerste gezicht complicerende
factor hierbij is dat bezuinigingen op dit moment
hét centrale thema is voor vrijwel alle gemeenten.
Waarom zou een gemeente dan op dit moment moeten
investeren in duurzaamheid? Het goede nieuws is
dat verduurzaming van de samenleving uitstekend
samengaat met kostenbesparingen, bijvoorbeeld door
energiebesparingen in het gemeentelijke vastgoed, door
weloverwogen beleidskeuzes te maken en door slim
samen te werken. Dat vereist wel een effectieve sturing en
een efficiënte uitvoering. Hier doet zich wel een nieuwe
vraag voor: Hoe stuurt een gemeente op duurzaamheid?
Om hierin inzicht te krijgen, heeft Deloitte een analyseinstrument (‘nulmeting duurzaamheid gemeenten’)
ontwikkeld dat een gemeente handvatten biedt voor
het doorvoeren van verbeteringen. Op die manier is een
gemeente duurzaam én realiseert de gemeente tegelijk
financiële voordelen.

Nut en noodzaak van duurzaamheid
Een relevante en betrouwbare verantwoording van
duurzaamheidsprestaties vereist meer dan een voor de
buitenwereld opgesteld ‘glossy magazine’ met mooie
woorden. Duurzaamheidsverantwoording wordt pas
écht duurzaam wanneer het integraal onderdeel is van
de strategie en het alledaagse doen en laten in een
organisatie, waarbij daadwerkelijk wordt gestuurd op
de benoemde duurzaamheidsprestaties. Een belangrijke
succesfactor hierbij is het integreren van duurzaamheid
in de reguliere planning-en-controlcyclus.
Duurzaamheid is niet iets extra’s bovenop bestaand
beleid, maar dient onderdeel te zijn van alle reguliere
plannen, processen en verantwoordingsdocumenten.
De meest logische wijze van integratie van
duurzaamheid wordt weergegeven in figuur 1.
Voor gemeenten geldt in het bijzonder dat zij een
grote maatschappelijke relevantie hebben én een
voorbeeldfunctie vervullen. De duurzaamheidsimpact
van gemeenten moet daarom niet worden onderschat.
Denk alleen al aan het vaak aanzienlijke vastgoedbezit
van gemeenten en de onderhouds- en energiekosten
die hiermee verbonden zijn. Bovendien is vaak sprake
van (gedeeltelijke) verhuur van dit vastgoed aan
instellingen binnen de gemeentegrenzen, waarbij
de huur al dan niet (deels) door de gemeente wordt
gesubsidieerd. Een adequaat vastgoedbeheer,
waarbij bijvoorbeeld het geheel aan investeringen
in duurzaamheidsmaatregelen en duurzame energie
als één pakket wordt ingekocht, leidt tot de realisatie
van de duurzaamheidsdoelstellingen én aanzienlijke
kostenbesparingen.
Een eenvoudig voorbeeld hoe de realisatie van
duurzaamheidsdoelstellingen én kostenbesparingen
tegelijk worden gerealiseerd:
• Een gemeente centraliseert het vastgoedbeheer
en investeert vervolgens in energiebesparende
maatregelen, bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.
Omdat de investering voor het gemeentelijk
vastgoed als pakket wordt aanbesteed, worden
hiermee aanbestedingsvoordelen behaald. Met
het building-retrofitconcept van Deloitte is zelfs
de mogelijkheid gecreëerd om de investeringen
in energiebesparende maatregelen door derden
te laten financieren, terwijl de kostenbesparingen
uiteindelijk wel terugvloeien naar de gemeente.
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Figuur 1. Integratie voor duurzaamheid
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• Op dezelfde wijze wordt ook de totale
gemeentelijke energiebehoefte voor het vastgoed
als één pakket ingekocht (uiteraard wordt duurzame
energie ingekocht). Door de energiebehoefte
als totaalpakket aan te besteden, worden
aanbestedingsvoordelen behaald.
Met de investeringen in energiebesparende
maatregelen en de inkoop van duurzame
energie, wordt bereikt dat de gemeente haar
duurzaamheidsdoelstellingen realiseert én
worden – afhankelijk van de situatie en benodigde
investeringen direct of in enkele jaren – aanzienlijke
kostenbesparingen gerealiseerd. Duurzaamheid werkt
dus kostenbesparend en dat is zeker in de huidige tijd
van bezuinigen goed nieuws!
Het lijkt daarom niet meer dan logisch dat
duurzaamheidsprestaties en -verantwoording
hoog op de prioriteitenlijst van gemeenten staan.
De praktijk blijkt echter zoals vaak weerbarstiger.
Gemeenten hebben in het algemeen in hun strategie
en beleid aandacht voor duurzaamheidsaspecten.
De concrete vertaling van strategie en beleid in
duurzaamheidsdoelstellingen en -prestaties is echter
in veel mindere mate aanwezig. Overigens geldt dit
bij gemeenten veelal voor niet-financiële informatie
in de breedte. Nog te vaak ontbreekt een zichtbare
koppeling tussen strategie en beleid en de concrete
doelen en prestaties die daarbij worden nagestreefd.

Duurzaamheid werkt
kostenbesparend
en dat is zeker in
de huidige tijd van
bezuinigen goed
nieuws!

Hierdoor is tussentijds en achteraf moeilijk te bepalen
in welke mate de geformuleerde doelen en prestaties
daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
In het vervolg van dit artikel wordt eerst uitgebreider
ingegaan op de (inhoudelijke) voordelen van kwalitatief
toereikende en betrouwbare duurzaamheidsinformatie
voor gemeenten en in het bijzonder de gemeenteraad
en het college van burgemeester en wethouders.
Daarna wordt een algemeen beeld geschetst van
de mate waarin en de wijze waarop gemeenten op
dit moment invulling geven aan en verantwoording
afleggen over duurzaamheid. Het laatste deel van het
artikel richt zich op de wijze waarop een gemeente zich
kan (door)ontwikkelen naar een duurzame gemeente
en de wijze waarop Deloitte hierbij ondersteuning kan
bieden met een nulmeting.
Voordelen duurzaamheidsrapportage en
zekerheid
Uit het bovenstaande blijkt dat duurzaamheid een
onderwerp is waarmee gemeenten aanzienlijke
financiële voordelen kunnen behalen. De huidige
economische omstandigheden – waarbij de effecten
van de crisis een zware wissel trekken op de begroting
en financiële positie van gemeenten – zijn des te meer
een aanleiding om écht met duurzaamheid aan de slag
te gaan.
Zijn financiële voordelen dan het enige argument om
duurzaamheid bij gemeenten een boost te geven? Nee,
er zijn namelijk veel meer voordelen. De gemeenteraad
(hierna: de raad) bepaalt de strategie en het beleid
alsmede de doelen en beoogde prestaties van de
gemeente en houdt toezicht op de realisatie ervan. Het
college van burgemeester en wethouders (hierna: het
college) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
strategie en het beleid en het realiseren van de doelen
en beoogde prestaties binnen de door de raad gestelde
kaders alsmede voor het afleggen van verantwoording
hierover aan de raad. De raad en het college zijn dus
sleutelorganen bij een gemeente als het gaat om het
succes van duurzaamheid. Immers, raad en college
zijn samen verantwoordelijk voor het bepalen en
realiseren van strategie, beleid, doelen en prestaties.
Zowel de raad als het college zal dus overtuigd moeten
zijn van de voordelen van duurzaamheid om hier echt
voortgang in te boeken.

Update. nummer 4, december 2011

319123_UPDATE_nr._4-2011_DEF.indd 29

29

19-12-11 11:54

Figuur 2. Voordelen duurzaamheid voor raad en college
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Zorgt voor transparante communicatie met burgers en bedrijfsleven

In figuur 2 is een niet-limitatieve opsomming
opgenomen van de voordelen van duurzaamheid voor
de raad en het college. Opvallend aan de opsomming
is dat de voordelen zich niet beperken tot uitsluitend
het terrein van duurzaamheid. Het integreren van
duurzaamheid in het beleid en de strategie van
gemeenten, het concretiseren ervan in prestaties
en het inrichten van toereikende systemen om de
prestaties op een kwalitatief betrouwbare wijze te
meten en te verantwoorden, leidt namelijk tot een
‘spin-off’ naar het bredere terrein van niet-financiële
informatie als geheel. De dialoog met stakeholders
over de informatiebehoeften op het terrein van
duurzaamheid leidt tot structuren en systemen
waarmee concrete, SMART-geformuleerde prestaties
worden geformuleerd, geregistreerd en verantwoord.
Deze structuren en systemen kunnen behalve voor
duurzaamheid ook worden gebruikt voor andere
niet-financiële informatiebehoeften. Kort samengevat
kan worden gesteld dat duurzaamheid leidt tot een
versterkte planning-en-controlcyclus. Met de versterkte
planning-en-controlcyclus wordt onder andere
voorzien in toereikende én betrouwbare niet-financiële
informatie over alle relevante aspecten en onderwerpen
binnen de organisatie, waaronder duurzaamheid.
Niet-limitatief heeft duurzaamheid – en als spin-off een
versterkte planning-en-controlcyclus – de volgende
voordelen voor de raad respectievelijk het college:
Duurzaamheid fungeert dus als aanjager voor het
gemeentebreed (door)ontwikkelen van kwalitatief
toereikende en betrouwbare niet-financiële informatie.
Eigenlijk een logische constatering. Rapportering over
duurzaamheidsprestaties heeft immers de vorm van
niet-financiële informatie. De hoeveelheid CO2-uitstoot
is hiervan een bekend voorbeeld. Voor het belang

Zorgt voor transparante communicatie met gemeenteraad en stakeholders

van niet-financiële informatie voor organisaties wordt
verwezen naar een eerder in Update verschenen
artikel1. In het kader van de huidige bezuinigingen bij
gemeenten is niet-financiële informatie eens te meer
van belang. Immers, weloverwogen bezuinigen is
alleen mogelijk wanneer een gemeente een toereikend
inzicht heeft in de gevolgen van de bezuinigingen op
het voorgenomen beleid en de daaruit afgeleide, veelal
niet-financiële doelen en prestaties.
Huidige stand van zaken
Duurzaamheid heeft voor gemeenten dus verschillende
financiële en niet-financiële voordelen en heeft
daarnaast een belangrijke ‘spin-off’ naar het gehele
terrein van niet-financiële informatie. De verwachting
die hiermee wordt gewekt, is dat gemeenten (heel)
ver zijn met het integreren van duurzaamheid in de
strategie en het beleid en dat zij concrete doelen
en prestaties hebben geformuleerd en nastreven.
Maar is dit ook zo in de praktijk? In het kader van
de Deloitte F.G. Kordes-Trofee 2010 – de jaarlijkse
verkiezing van het beste jaarverslag van Nederland in
de publieke sector – is hier onderzoek naar gedaan.
Het onderzoek is specifiek gericht op de mate waarin
duurzaamheid is verantwoord en geïntegreerd in
jaarverslagen binnen de publieke sector 2. Hiertoe
zijn 100 jaarverslagen van publieke organisaties over
2009 onderzocht (zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld
over de sectoren gemeenten, woningcorporaties,
zorginstellingen, hogere onderwijsinstellingen en
overige overheidsinstellingen). Het onderzoek is
verricht met behulp van de wereldwijd meest gebruikte
richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het

1
2

Update nr. 1, april 2010, ‘Het belang van niet-financiële informatie voor organisaties’.
Duurzaamheidsverslaggeving in de publieke sector, Thema onderzoek Deloitte F.G. Kordes-Trofee 2010.
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Figuur 3. Grafiek duurzaamheid – gemeenten

Kort samengevat: gemeenten hebben nog veel
werk te verrichten op het gebied van het bepalen
en verantwoorden van strategie, beleid, doelen en
prestaties inzake duurzaamheid. Gelukkig zijn er ook
gemeenten die een positieve uitzondering vormen.
Een voorbeeld hiervan is de gemeente Amsterdam, die
een afzonderlijk duurzaamheidsverslag opstelt en een
meerjarenvisie op duurzaamheid heeft geformuleerd.
Ook de gemeente Groningen is een goed voorbeeld
van hoe duurzaamheid bij een gemeente kan worden
geïntegreerd in het beleid én het jaarverslag. Zo heeft
Groningen een apart programma aan duurzaamheid
gewijd met onder andere een duidelijke visie, doelen
en prestaties. Groningen heeft dan ook een eervolle
vermelding voor het thema duurzaamheid gekregen in
het kader van de Deloitte F.G. Kordes-Trofee 2010.
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Global Reporting Initiative (GRI G3). Bij de beoordeling
van de jaarverslagen is per onderwerp een schaal van
1 tot 5 gebruikt om aan te geven óf en zo ja in welke
mate is gerapporteerd over het betreffende onderwerp.
Een 5 is hierbij de hoogste waarde. De resultaten
voor gemeenten zijn vervolgens uitgedrukt in een
percentage weergegeven in figuur 3.
•
•
•
•

Voornaamste duurzaamheidsbelangen zijn benoemd
Stakeholders voor gemeente worden beschreven
Verankering duurzaamheid in strategie/missie/visie
Verklaring hoogst beslissingsbevoegd orgaan over
relevante duurzame ontwikkelingen
• Belangrijke gevolgen, risico’s, mogelijkheden
beschreven
• Evaluatieprocessen om prestaties te monitoren
• Managementbenadering duurzaamheid
• Beschrijving KPI’s
Uit het onderzoek naar de jaarverslagen van
gemeenten blijkt het volgende:
• In de jaarverslagen worden de belangrijkste
duurzaamheidselementen genoemd;
• De belangrijkste stakeholders worden genoemd,
echter niet gemotiveerd is waarom de
desbetreffende stakeholders belangrijk zijn in het
kader van duurzaamheid;
• De verankering van duurzaamheid in strategie en
beleid is zeer beperkt;
• Doordat duurzaamheid ontbreekt in strategie en
beleid zijn risico’s hieromtrent niet geïdentificeerd
en zijn de gevolgen en mogelijkheden van
duurzaamheid niet uiteengezet;
• Een duidelijke en expliciete managementbenadering
van duurzaamheid ontbreekt; en
• Kritische prestatie-indicatoren zijn niet beschreven
en geëvalueerd.

Vanuit bijvoorbeeld vragen uit de praktijk en de
jaarverslagen 2010 blijkt dat ook andere gemeenten
zich steeds nadrukkelijker bewust zijn van hun
voorbeeldfunctie en het nut en de toegevoegde
waarde van duurzaamheid. Op dit terrein worden
daarom zichtbaar stappen gezet en duurzaamheid
krijgt ook steeds meer een expliciete plaats in strategie,
beleid en verantwoording. Het tempo en de mate
waarin dit gebeurt, blijft echter nog steeds (ver) achter
ten opzichte van niet-publieke organisaties.
Naar een duurzame gemeente: Nulmeting biedt
inzicht
Uit onze gesprekken met gemeenten blijkt dat
gemeenten zich niet altijd bewust zijn van het feit dat
duurzaamheid veel voordelen heeft voor de gemeente.
De oorzaak voor het (te) beperkt ontwikkeld zijn van
duurzaamheid bij gemeenten, lijkt dan ook vooral te
liggen in het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’. Een
tweede oorzaak is gelegen in het feit dat gemeenten
vaak onterecht het idee hebben dat duurzaamheid
alleen tot kostenverhoging leidt. Zeker in de huidige
economische tijd – met druk op de begroting en
financiële positie en (aanzienlijke) bezuinigingsopgaven
voor de komende jaren – wordt duurzaamheid daarom
niet actief opgepakt.
Om duurzaamheid bij gemeenten écht van de grond
te krijgen, zullen gemeenten overtuigd moeten raken
van het belang en vooral van de (financiële) voordelen
van duurzaamheid. Wanneer de voordelen inzichtelijk
en bekend zijn, zullen gemeenten sneller geneigd zijn
hier concrete stappen in te zetten, blijkens de recente
stappen die de gemeenten Rotterdam, Enschede en
Eindhoven hebben genomen met behulp van Deloitte
(zie kader 1). Met name op het gebied van gemeentelijk
vastgoed zijn daar opdrachten uitgevoerd, waarmee
zowel duurzaamheidsdoelstellingen als financiële
voordelen zijn gerealiseerd.
Zodra gemeenten nut, noodzaak en toegevoegde
waarde van duurzaamheid onderkennen, is het
vervolgens van belang te bepalen waar de gemeente
op dit moment staat wat betreft duurzaamheid,
wat de doelstellingen zijn voor de komende jaren en
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welke concrete stappen moeten worden gezet om
die doelstellingen te realiseren. Hierbij biedt de door
Deloitte ontwikkelde Nulmeting Duurzaamheid
Gemeenten uitkomst. De nulmeting geeft op basis van
een beperkt aantal vragen en een dito tijdsbesteding
inzicht in de uitgangssituatie en de thema’s waarop
verbeteringen mogelijk c.q. noodzakelijk zijn.
De nulmeting vindt plaats in de vorm van een
brainstormsessie, workshop of op een andere
interactieve manier en is ingedeeld naar een vijftal
thema’s (resultaatgebieden). De resultaatgebieden
(figuur 4) zijn:
• Visie en beleid: Bij dit resultaatgebied gaat het
om de mate van integratie van duurzaamheid
in de strategie en het beleid. Een voorbeeld van
een vraag is: ‘Wat is de visie van het college
over duurzaamheid met betrekking tot de eigen
gemeente?’.
• Verankering in gemeente: Hierbij gaat het
om de procesmatige implementatie van taken
en verantwoordelijkheden op het terrein van
duurzaamheid. Een voorbeeld van een vraag is:
‘Wat is het kennisniveau over duurzaamheid in de
gemeentelijke organisatie?’.
• Duurzaamheid vastgoed: Voor dit resultaatgebied
gaat het om de wijze waarop en de mate
waarin de ambities op het terrein van duurzaam
vastgoedbeheer zijn vertaald naar concrete doelen.
Een voorbeeld van een vraag is: ‘In welke mate heeft
de gemeente inzicht in de duurzaamheidsprestatie
van gemeentelijk vastgoed (bijvoorbeeld ten aanzien
van energieprestaties)?’.
• Financiën: Hierbij gaat het om de
financieel-economische optimalisatie van
duurzaamheidsinvesteringen en toepassing
van fiscale incentives en milieubelastingen. Een
voorbeeld van een vraag is: ‘Hoe inzichtelijk zijn de
lasten en baten en de relatie met prestaties voor
nieuwe duurzaamheidinvesteringen?’
• Transparante communicatie: Dit resultaatgebied
gaat over de in- en externe rapportage en
communicatie over duurzaamheid. Een voorbeeld
van een vraag is: ‘Hoe wordt duurzaamheid
gecommuniceerd in het jaarverslag?’.
Het beantwoorden van de vragen geschiedt steeds
voor de huidige én voor de in de toekomst gewenste
situatie. In de rapportage over de uitkomsten van de
nulmeting wordt onder andere een grafische weergave
opgenomen van beide situaties (figuur 5).

Figuur 4. Resultaatgebieden duurzame gemeente

Visie en beleid

Transparante
communicatie

Verankering
gemeentelĳke
organisatie

Duurzaamheid
Financiën

Duurzaam
gemeentelĳk
vastgoed

Naast de analyse van de huidige en gewenste situatie,
worden ook benchmarkgegevens gebruikt. Hierbij
wordt een deelnemende gemeente vergeleken met
de mate van duurzaamheid van andere gemeenten
die hebben gekozen voor de nulmeting. Daarna
wordt in kaart gebracht wat de verschillen zijn tussen
de ambities op het gebied van duurzaamheid, de
uitkomsten van de nulmeting en de resultaten van de
benchmark. Door deze naast elkaar te leggen, worden
kansen voor verbetering geïdentificeerd en kunnen
gemeenten gebruikmaken van best practices van
andere gemeenten.
Tot slot
Duurzaamheid heeft de afgelopen jaren bewezen
geen modebegrip te zijn maar een onderwerp
waarmee gemeenten worden geholpen om nog
meer transparant te zijn op andere vlakken dan alleen
financiële informatie. Daarbij kan het inrichten en
verder verbeteren van de onderliggende processen
en systemen ook een ‘boost’ geven aan de
betrouwbaarheid en verbetering van de efficiëntie
van bestaande processen en systemen. Informatie
over duurzaamheid en zeker een betrouwbare
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Figuur 5. Spinnenweb Resultaatgebieden duurzame gemeente
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duurzaamheidsrapportage zijn veelal nog niet met
‘een druk op de knop’ beschikbaar. De nulmeting
duurzaamheid is een instrument waarmee wordt
bepaald welke stappen en acties nodig zijn om
uiteindelijk wel met ‘een druk op de knop’ betrouwbare
duurzaamheidsinformatie te genereren. In het
proces om uiteindelijk hiertoe te kunnen komen,
is communicatie een sleutelbegrip. Immers, de
communicatie met en transparantie naar stakeholders
is essentieel om de verwachtingen en behoeften
van de stakeholders af te stemmen met hetgeen de
organisatie daadwerkelijk kan, wil en moet meten en
verantwoorden op het gebied van duurzaamheid.
drs. Frits Snijder RA
Dennis Leus RA

Rotterdam
In Rotterdam is Deloitte
aangesteld als ‘kwartiermaker’
voor het programma Rotterdamse
Groene Gebouwen, waarmee
de energieconsumptie van
gemeentelijk vastgoed wordt
verminderd. Deloitte adviseert over
het procesmanagement, begeleiden
het opstellen van de contracten
en ondersteunen bij de opbouw
van de businesscase ‘gemeentelijke
zwembaden’.

Enschede
Voor het vastgoedbedrijf van de
gemeente Enschede stelt Deloitte
een plan van aanpak op voor het
verduurzamen van ongeveer 180
gemeentelijke gebouwen. Met
dit plan wordt duidelijk hoeveel
energie kan worden bespaard en
hoe duurzame maatregelen kunnen
worden uitgevoerd binnen de
ambities en randvoorwaarden van
de gemeente.

Eindhoven
Deloitte adviseert de gemeente
Eindhoven financieel,
organisatorisch en juridisch bij het
opzetten van een Lokaal Duurzaam
Energie Bedrijf om collectieve
warmtebronnen toe te passen voor
de nieuwbouwwijk Blixembosch.
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Ondernemingsrecht
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Actualia wetgeving
ondernemingsrecht
Wetsvoorstel personenvennootschappen
ingetrokken
Tot veler verbazing heeft de minister van Justitie
de wetsvoorstellen met betrekking tot de
personenvennootschap ingetrokken. Dat betekent dat
we het de komende jaren gewoon moeten doen met
de huidige wettelijke regelingen met betrekking tot
de maatschap, de vennootschap onder firma en de
commanditaire vennootschap.
De flex-BV
Op 4 oktober jl. werd het voorstel voor de
invoeringswet met betrekking tot de flex-BV
aangenomen door de Tweede Kamer. Zie over dit
voorstel de bijdrage in Deloitte Update 2010, nr. 3.
Het wetsvoorstel flex-BV zelf werd in december 2009
al aangenomen door de Tweede Kamer. Zie over
dat voorstel de bijdrage in Deloitte Update 2010,
nr. 1. De Eerste Kamer zal beide wetsvoorstellen nu
gezamenlijk behandelen. Het ziet ernaar uit dat het
wetgevingsproces met betrekking tot de flex-BV zijn
einde nadert. Er moet rekening worden gehouden met
inwerkingtreding per 1 juli 2012.
Inwerkingtreding wet Bestuur en Toezicht
De wet Bestuur en Toezicht, met daarin onder
andere de wettelijke regulering van het monistisch
bestuursmodel (de ‘one tier board’), is aangenomen,
maar wacht nog op inwerkingtreding. Dit zal
plaatsvinden ófwel (i) tegelijk met de flex-BV ófwel
(ii) tegelijk met het wetsvoorstel tot aanpassing van
de beperking van functiecumulatie (waarover hierna).
Inwerkingtreding per 1 januari 2012 lijkt niet meer
haalbaar. Zie over deze wet de bijdrage van prof. mr.
Adriaan Dorresteijn in Deloitte Update 2010, nr. 2.

Wetsvoorstel tot aanpassing van de beperking
van functiecumulatie
De wet Bestuur en Toezicht (zie hiervoor) bevat onder
andere een bepaling die het aantal functies limiteert
dat een bestuurder of toezichthouder van een grote
stichting mag bekleden (of een stichting ‘groot’ is,
zou daarbij bepaald moeten worden aan de hand
van artikel 2:397 BW). Deze bepaling was aan sterke
kritiek onderhevig. De minister van Justitie heeft bij de
behandeling van het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht
daarom beloofd een reparatiewet in te dienen waarin
preciezer wordt aangegeven welke functies er wel
en niet meetellen bij de maximering. Het voorstel
voor die reparatiewet is nu ingediend. Het voorstel
verduidelijkt dat de functielimitering bij de grote
stichting alleen geldt als die stichting wettelijk verplicht
is een financiële verantwoording op te stellen die gelijk
of gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in
Titel 9 Boek 2 BW. Dat betekent voor de praktijk dat
de beperking van functiecumulatie onder andere niet
geldt voor stichtingen met louter charitatieve, culturele,
wetenschappelijke of religieuze doelstellingen.
mr. Barend Verkerk
Advocaat ondernemingsrecht bij AKD
bverkerk@akd.nl
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