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Redactioneel

Nederland als gidsland in
de ontwikkeling van de
accountantswetgeving?
Na de zeer ingrijpende voorstellen van eurocommissaris
Barnier in november 2011 en de snelle aanname door
de Tweede Kamer van de geamendeerde wet op het
accountantsberoep in februari 2012, is het een aantal
maanden behoorlijk rustig geweest in de politiek als
het gaat om de accountantswetgeving. Mogelijk heeft
de politiek de tijd genomen voor bezinning, maar
veel waarschijnlijker is dat de financieel-economische
crisis en de vorming van een nieuw kabinet
meer prioriteit hebben gekregen dan de nieuwe
accountantswetgeving.
In het najaar is de wet- en regelgeving rondom het
accountantsberoep door de politiek weer opgepakt. Dit
begon al met het verschijnen van het rapport van de
commissie juridische zaken van het Europees parlement
dat aan ditzelfde parlement advies moet uitbrengen.
In Europa zijn sinds begin september diverse
geluiden te horen. Sommige geluiden duiden op een
afzwakking van de ingrijpende voorstellen van Barnier.
Zo is er bijvoorbeeld voorgesteld dat zogenaamde
organisaties van openbaar belang (OOB’s) 25 jaar
lang mogen worden gecontroleerd door hetzelfde
accountantskantoor in plaats van de door Barnier
voorgestelde zes jaar. Ook het principiële verbod
op het leveren van adviesdiensten bij auditklanten
door accountantsorganisaties komt niet langer in
dit voorstel voor en wordt vervangen door een lijst
‚verboden diensten‘. Maar andere voorstellen duiden
op handhaving van de gedachten over joint audit en/of
verplichte aanbesteding.
Al met al signalen dat in het Europees Parlement nog
geen duidelijkheid is over de definitieve richting van de
hervormingsvoorstellen. Deze onduidelijkheid wordt
mede ingegeven door de uitkomsten van een eerdere
studie waaruit blijkt dat een groot aantal marktpartijen
sterk twijfelt aan de positieve invloed van de scheiding
van controle en advies en verplichte kantoorroulatie bij
OOB’s op de controlekwaliteit, de onafhankelijkheid
van de accountant en de marktconcentratie.

Het Europees Parlement moet nog over de voorstellen
van eurocommissaris Barnier stemmen, het lijkt erop
dat dit niet meer in 2012, maar naar verwachting
medio 2013 pas gaat gebeuren. Derhalve moeten
we concluderen dat er ondanks de nieuwe geluiden
vooralsnog vanuit Europa geen duidelijkheid te
verwachten is.
De kritische signalen vanuit Brussel hebben echter
geen echte rem gezet op de besluitvorming in de
Nederlandse politiek. Na het inwinnen van advies
bij de Raad van State en de schriftelijke vragenronde
aan de demissionaire regering heeft op 27 november
jl. de plenaire behandeling van de Wet op het
accountantsberoep in de Eerste Kamer plaatsgevonden,
ditmaal in het bijzijn van de nieuwe minister van
Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Op 11 december heeft
de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. Het
mag geen verrassing zijn dat tijdens het plenaire debat
op 27 november al snel duidelijk werd dat de Eerste
Kamer instemt met de fusie van NIVRA en NOvAA
tot NBA per 1 januari 2013. Verrassender is wellicht
dat de Eerste Kamer ook consensus heeft bereikt ten
aanzien van de door de Tweede Kamer voorgestelde
amendementen door de moties Plasterk (PvdA) en
Van Vliet (PVV) nu al onderdeel te laten zijn van de
wet. Dit betekent dat met de uitvoering van beide
amendementen niet wordt gewacht op ‘Brussel’ tot er
meer duidelijkheid is over de Europese wetgeving.
De consensus ziet er op toe dat de scheiding van
controle en advies bij OOB’s in Nederland ingaat
per 1 januari 2013, met een overgangstermijn van
twee jaar voor bestaande adviesdienstverlening. De
minister van Financiën stelt voor om alle advies- en
assurancediensten die zekerheid verstrekken aan
externe gebruikers en de raad van commissarissen tot
de controle te rekenen en dus toe te staan. Via een
nog te verschijnen alert van de NBA zal duidelijkheid
worden gegeven over de exacte lijst met toegestane
adviesdiensten. De verplichte kantoorroulatie wordt
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weliswaar uitgesteld, maar er is geen sprake van afstel.
De verplichte roulatie gaat in op 1 januari 2016. Wel
zal de minister de Kamer in 2015 nog informeren of op
basis van de ontwikkelingen uit Brussel omtrent roulatie
er een aanpassing in de Nederlandse regelgeving nodig
is. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2016 bij OOB’s
eenmaal per acht jaar een verplichte roulatie van het
accountantskantoor moet plaatsvinden.
Het blijft een feit dat De Nederlandse politiek zich
met deze nieuwe wetgeving erg isoleert ten opzichte
van de ontwikkelingen in Europa en de aansluiting
met de Europese wet- en regelgeving verliest. Voor
een handelsland als Nederland met een relatief groot
internationaal bedrijfsleven lijkt het een wat vreemde
beweging die bovendien niet past in de behoefte aan
internationale harmonisering. Daar staat tegenover dat
er nu in ieder geval wel duidelijkheid is in Nederland
en zowel OOB’s als accountantskantoren kunnen zich
voorbereiden op de aanstaande wetgeving.
drs. Rob Vervoort RA
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Accounting

Overgang naar een DC-regeling
bij een overschot in de
pensioenregeling onder IAS 19
Twee methodieken voor verwerking in de jaarrekening
Veel werkgevers stappen in deze tijden van crisis met hun
pensioenregeling over op een regeling waar geen
bijstortingsrisico voor de werkgever meer uit volgt. In dit
artikel gaan wij in op de pensioenaccountingconsequenties
onder IFRS van een dergelijke overgang. Wij behandelen
daarbij specifiek de situatie dat onder IFRS voor de
werkgever een overschot bestaat, waarover hij geen
beschikkingsrecht heeft. Dit thema is ingegeven door de
recente ontwikkelingen in de markt en op het gebied van
pensioenaccounting.
Recente ontwikkelingen
De afgelopen tijd staan pensioenfondsen behoorlijk
onder druk. De combinatie van een lage rente, dalende
beurskoersen en een stijgende levensverwachting zorgt
voor ondermaatse dekkingsgraden. Naast het mogelijke
afstempelen van opgebouwde pensioenaanspraken
en -rechten leidt dit in veel gevallen ook tot
aanvullende premies voor werkgevers. Het is dan
ook te begrijpen dat veel werkgevers op zoek zijn
naar pensioenregelingen en -uitvoerders waarbij
de werkgever minder of geen risico meer loopt van
bijvoorbeeld aanvullende betalingen.
Sinds enige jaren is een trend waarneembaar waarin
ondernemingen overgaan van pensioenregelingen
met harde toezeggingen van pensioenaanspraken naar
pensioenregelingen waarbij slechts de premie wordt
toegezegd. Bij dit soort regelingen is de werkgever
niet verplicht tot het doen van aanvullende betalingen
en daarom zijn de risico’s voor de werkgever veel
beperkter en beter in te kaderen.
Een andere duidelijk waarneembare ontwikkeling is de
afname van het aantal ondernemingspensioenfondsen.

1
2

Veel ondernemingen zien bij het in stand houden van
deze pensioenfondsen grote risico’s en overwegen een
alternatieve uitvoerder voor hun pensioenregeling.
Hierdoor kiest een werkgever in principe voor een
andere uitvoeringsovereenkomst en daardoor ook voor
een andere toezegging aan de werknemer. In geval
van aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf)
bijvoorbeeld worden risico’s meer gespreid en worden
bijstortingen beperkt; dat is vaak een aantrekkelijk
alternatief voor werkgevers.
Pensioenaccounting
Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor
de classificatie van de pensioenregelingen. Onder
IFRS worden twee typen pensioenregelingen
onderscheiden, namelijk Defined Contribution
(DC)-regelingen en Defined Benefit (DB)-regelingen.
In IAS 19 ‘Employee Benefits’1 worden DC-regelingen
gedefinieerd als regelingen waarbij de werkgever niet
verplicht is tot het doen van aanvullende betalingen als
de pensioenuitvoerder onvoldoende kapitaal heeft voor
het betalen van pensioenuitkeringen. De werkgever
is slechts verplicht tot het betalen van de premie.
Vervolgens worden DB-regelingen gedefinieerd als
‘alle pensioenregelingen die niet DC zijn’ (IAS 19R.8).
Onder de Nederlandse accountingstandaard (RJ 271) is
dit onderscheid niet van toepassing.2
Verandering van classificatie onder IFRS
Door de overgang van een regeling met een
toegezegd pensioen naar bijvoorbeeld een zuivere
beschikbarepremieregeling, zal de classificatie volgens
de vorenstaande definities onder IAS 19R ook
veranderen van DB naar DC. Immers, de werkgever
heeft bij een zuivere beschikbarepremieregeling geen
verplichting tot het voldoen van bijbetalingen.
Ook de overgang naar een andere pensioenuitvoerder
kan gevolgen hebben voor de classificatie. Zo
kan aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds
reden zijn tot wijziging van de verwerking van de
pensioenregeling in de jaarrekening (van DB naar DC).

IAS 19 betreft de boekhoudregels omtrent ‘Employee benefits’. IAS 19R betreft de gereviseerde versie van IAS 19, toepassing hiervan is verplicht voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2013.
Onder RJ 271 wordt alleen gekeken naar de elementen in een pensioenregeling die een risico kunnen vormen voor de werkgever (zoals backservice of onvoorwaardelijke indexatie) voor zover deze
nog niet zijn gefinancierd op balansdatum. Voor deze elementen dient een voorziening te worden verantwoord in de jaarrekening. Hierbij is er dus geen strikte scheiding tussen DB- en DC-regelingen
zoals dat onder IAS 19(R) het geval is.
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Op basis van IAS 19 worden pensioenregelingen die
worden uitgevoerd door een Bpf doorgaans in de
jaarrekening verwerkt als DC-regelingen, ook als zij
classificeren als DB.3 Onder IAS 19R is de classificatie
zélf (en dus niet alleen de verwerking ervan) in veel
gevallen ook DC.
Doordat een pensioenregeling niet langer classificeert
(of in de jaarrekening wordt verwerkt) als DB, is het niet
langer nodig dat werkgevers een pensioenvoorziening
(of -vordering) op de balans verantwoorden, slechts
de te betalen premies worden opgenomen als
pensioenlast.
Settlement
Indien een werkgever overgaat van een DB-regeling
naar een DC-regeling, zal dit in de jaarrekening moeten
worden verwerkt via een settlement.4 Bij een dergelijke
settlement worden de verplichtingen en bezittingen
afgeboekt naar nihil, zodat de eerder aanwezige
pensioenvoorziening (of vordering) van de balans
verdwijnt.
Nu zijn de voorschriften vanuit IAS 19R over de
verwerking van een dergelijke settlement helder. Het
afboeken van de bezittingen en verplichtingen verloopt
via de pensioenlast, waar dus eenmalig een winst of
verlies wordt gerealiseerd. Dit resultaat wordt bepaald
als het verschil tussen de pensioenverplichting (onder
IAS 19R ‘defined benefit obligation’, ofwel DBO,
genoemd) en de (fonds)beleggingen.5
Nu wordt het echter interessant indien een dergelijke
settlement moet worden verwerkt als onder IAS 19
sprake is van asset ceiling. Hierna zullen wij eerst
ingaan op wat een ‘asset ceiling’ inhoudt, om daarna
deze situatie te bespreken.
Verschil FTK en IAS 19
Ondanks de problemen die veel
ondernemingspensioenfondsen hebben met de
dekkingsgraad, betekent dit niet automatisch dat
werkgevers op hun balans ook pensioentekorten
moeten laten zien. Dit heeft te maken met de verschillen
in de vereisten die worden gesteld aan de waardering
van de pensioenverplichting voor het pensioenfonds en
de ‘plan sponsor’ (ofwel de werkgever).
(Ondernemings)pensioenfondsen moeten hun financiële
positie vaststellen op basis van de rekenregels zoals die
zijn vastgelegd in het Financieel Toetsingskader (FTK).
Een werkgever die onder IFRS rapporteert daarentegen
moet haar pensioenverplichting bepalen volgens de
bepalingen van IAS 19R. Door de verschillen hiertussen
(bijvoorbeeld in de te hanteren disconteringsvoet) kan
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de situatie ontstaan dat ondanks dat het pensioenfonds
in onderdekking is, de pensioenwaardering voor de
werkgever leidt tot een netto balansvordering6
Asset ceiling
Het verantwoorden van een dergelijke netto
balansvordering in de jaarrekening is geen probleem,
indien blijkt dat een dergelijk overschot daadwerkelijk
naar de werkgever zou kunnen terugvloeien.
Volgens IAS 19R is hiervan sprake indien in de
toekomst economische voordelen te behalen zijn
voor de werkgever in de vorm van toekomstige
premiekortingen of terugstortingen.7 In dat geval
mag een dergelijk overschot dus gewoon worden
opgenomen (maximaal ter grootte van de netto
contante waarde van deze ‘economic benefits’).
In de toelichting bij deze paragraaf (opgenomen in
IFRIC 14) worden deze ‘economic benefits’ verder
toegelicht. Hierbij wordt uiteengezet dat sprake
is van economische voordelen als een werkgever
een onvoorwaardelijk recht heeft op een ‘refund’
tijdens de looptijd van de pensioenregeling of bij
een (gedeeltelijke) settlement van de regeling of op
premiekortingen.
Indien echter van vorenstaande economische voordelen
geen sprake is, is het niet toegestaan een netto
balansvordering te verantwoorden in de jaarrekening.
In dat geval wordt de balanspositie ingeperkt door
toepassing van de zogenoemde asset ceiling.
Een voorbeeld van een dergelijke asset ceiling-situatie
staat hierna weergegeven (voor onderneming X):
Balansdatum

Fair value of plan assets		

40

Present value of defined benefit obligation		

(35)

Funded status		

5

Effect of asset ceiling		

(5)

Net balance sheet asset (liability)		

-

De ‘funded status’ van onderneming X (fair value of
plan assets -/- defined benefit obligation) bedraagt
5. Indien echter blijkt (uit juridische documenten en/
of recent beleid) dat deze 5 niet op enig moment kan
terugvloeien naar de werkgever, dan is deze 5 niet
opneembaar door de onderneming.
In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat geen
sprake is van ‘economic benefits’ ten aanzien van
het overschot onder IAS 19 en dus wordt de netto
balanspositie teruggebracht naar nihil middels de post
‘Effect of asset ceiling’.

Op basis van IAS 19.30a is dit toegestaan bij ‘multi-employer plans’, waarbij onvoldoende informatie beschikbaar is voor het uitvoeren van een actuariële waardering (zoals de meeste Bpf-regelingen
in Nederland).

4
5

Dit geldt ook bij het beëindigen van een regeling of bijvoorbeeld bij een ‘carve-out’ van een bedrijfsonderdeel.
Onder IAS 19 zouden ook de onverwerkte actuariële resultaten dienen te worden meegenomen bij de bepaling van de settlement. Onder IAS 19R is het uitstellen van actuariële resultaten niet langer
toegestaan en is hiervan dus geen sprake meer.

6

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het artikel van Martin Delsman en Sebastiaan de Leeuw den Bouter in Pensioen van juni 2012, ‘Hoe combineer je een balansvordering onder IAS 19
en een tekort bij het pensioenfonds?’.

7

Onder IAS 19 kan een netto balansvordering ook worden opgenomen voor zover deze wordt veroorzaakt door het uitstellen van actuariële verliezen (door toepassing van de corridor-methode).
Aangezien onder IAS 19R actuariële resultaten worden verwerkt in OCI, is hiervan geen sprake meer.
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Onder IAS 19R is de classificatie
van bpf-regelingen zélf (en dus
niet alleen de verwerking ervan)
in veel gevallen ook DC
Settlement in geval van asset ceiling
Zoals gezegd, ontstaat er een interessante casus als zich
een combinatie voordoet van de hiervoor genoemde
situaties, namelijk een (a) settlement van een
pensioenregeling, terwijl bij de bepaling van de netto
balanspositie (b) asset ceiling wordt toegepast. In dat
geval zijn er volgens ons namelijk twee mogelijkheden
voor de verwerking van deze settlement:9
• methodiek 1: de ‘funded status’ wordt verwerkt in
de pensioenlast (conform de hiervoor genoemde
verwerking van een settlement). Daarnaast wordt
de verandering van het effect van asset ceiling als
gevolg van de settlement als een ‘remeasurement’
verwerkt in Other Comprehensive Income (OCI) en
dus niet in de pensioenlast;
• methodiek 2: de netto balanspositie (na toepassing
van asset ceiling), te weten nihil, wordt verwerkt in
de pensioenlast.
Zoals eerder genoemd, dient voor de bepaling van de
winst of het verlies als gevolg van een settlement te
worden gekeken naar het verschil tussen de DBO en
de beleggingen. Deze beleggingen worden als volgt
beschreven:
“(b) the settlement price, including any plan assets
transferred and any payments made directly by the
entity in connection with the settlement”.
Het verschil tussen de hiervoor genoemde methodieken
draait om het begrip ‘plan assets transferred’. Aan dit
begrip wordt een verschillende betekenis toegekend:
1. Bij methodiek 1 wordt ‘plan assets transferred’
geïnterpreteerd als het totaal aan fondsbeleggingen

Tabel: Effecten van de verwerking van de settlement in de pensioenlast, OCI en
het totale effect van beide methodieken

Pensioenlast Settlement DBO
Settlement beleggingen
Totaal pensioenlast
OCI
Totaal

9

Effect vervallen limiet

Methodiek 1

Methodiek 2

35

35

(40)

(35)

(5)

0

5

0

0

0

gerelateerd aan de pensioenregeling die is
betrokken bij de settlement. Dit houdt dus in dat
moet worden gekeken naar de daadwerkelijke
aanwezige fondsbeleggingen.
Het settlementresultaat dat wordt verwerkt in de
pensioenlast wordt dan bepaald als het verschil in
de settlement van de DBO en de plan assets.
Dit levert dus een verlies op van 5 (op basis van een
settlement van 35 voor de DBO minus een
settlement van 40 voor de plan assets).
Gedurende de looptijd van deze regeling tot aan
de settlement is in OCI cumulatief een verlies van
5 geboekt. Dit verlies ontstaat door het jaarlijks
boeken van de wijziging van het effect van asset
ceiling. Dit cumulatieve verlies op het moment van
settlement is dus gelijk aan de hoogte van de asset
ceiling op het moment van settlement.
Bij deze methodiek wordt bij de verwerking van de
settlement het vervallen van het effect van de limiet
van 5 verwerkt als een winst in OCI.
Hierna loopt OCI over de looptijd van de regeling
dus weer ‘glad’. Het heeft echter wel effect gehad
op de pensioenlast.
2. Bij methodiek 2 wordt ‘plan assets transferred’
gelezen als het totaal aan gerealiseerde
fondsbeleggingen. Dit is dus de waarde van
de fondsbeleggingen waarover de werkgever
economisch beschikkingsrecht heeft. Door
toepassing van asset ceiling op de netto
balansvordering, wordt dit economisch
beschikkingsrecht als het ware ingeperkt.
De toepassing van asset ceiling blijft dus in stand op
het moment van de settlement. In de pensioenlast
is de verwerking van de settlement gelijk aan 0,
namelijk de settlement van DBO van 35 minus de
settlement van de gerealiseerde fondsbeleggingen
van 35.
Er hoeft vervolgens dus ook niets te worden
verwerkt in OCI naar aanleiding van deze
settlement, aangezien de niet opgenomen
balansvordering van 5 op deze manier al in de
pensioenlast is verwerkt. Gevolg is wel dat de
cumulatieve boeking van de verandering van het
effect van asset ceiling gedurende de looptijd
van de regeling nu dus niet wordt tegengeboekt.
Hierdoor blijft een verlies van 5 staan in OCI.
Hiernaast staan de effecten van de verwerking van de
settlement in de pensioenlast, OCI en het totale effect
van beide methodieken in een tabel weergegeven.
Letterlijke tekst ‘plan assets transferred’
Methodiek 1 lijkt beter aan te sluiten bij de letterlijke
tekst, waarbij any plan assets transferred letterlijk
wordt vertaald als alle overgedragen beleggingen.
Deze methodiek is dan ook goed te verdedigen op
basis van de tekst. Bijkomend voordeel van deze
methodiek is dat OCI na verwerking van de settlement

Dit geldt indien de OCI-methodiek voor het verwerken van actuariële winsten en verliezen wordt toegepast, zoals dat verplicht is onder IAS 19R.
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Indien van economische
voordelen geen sprake is,
is het niet toegestaan een
netto balansvordering
te verantwoorden in de
jaarrekening
weer ‘glad’ loopt en hier geen verlies naar aanleiding
van veranderingen van het effect van asset ceiling blijft
staan.
Er zijn echter ook argumenten om te pleiten voor
methodiek 2. Zo is het de vraag of methodiek 1 ook
het beste aansluit bij de gedachte achter IAS 19R in een
groter geheel.
Een belangrijke wijziging in IAS 19R (ten opzichte
van IAS 19) is de introductie van de ‘net interest’. In
deze constructie is niet langer een rendement in de
pensioenlast opgenomen over de niet-gerealiseerde
beleggingen. Onder IAS 19 werd een rendement
bepaald over het totaal aan beleggingen, inclusief de
beleggingen die door toepassing van asset ceiling niet
werden gerealiseerd.
De vraag lijkt dan ook gerechtvaardigd waarom er geen
rendement op de niet-gerealiseerde beleggingen wordt
gerealiseerd, terwijl er (onder methodiek 1) wel een
verlies zou moeten worden verwerkt in de pensioenlast
bij het ‘settelen’ van deze niet-gerealiseerde
beleggingen. Deze inconsistentie zou naar onze mening
reden kunnen zijn om te betogen dat ook methodiek 2
niet direct in tegenspraak is met IAS 19R.
Beide methodieken komen dus tot een duidelijk andere
uitkomst die een materiële impact kan hebben op de
resultaten in de jaarrekening. Bij methodiek 1 volgt
een impact van de verwerking van de settlement in
de winst-en-verliesrekening (en tegengesteld in OCI),
terwijl bij methodiek 2 deze impact in de winst-enverliesrekening en OCI volledig achterwege blijft.

Afhankelijk van de grootte van de niet opgenomen
netto ‘asset’, kan methodiek 1 leiden tot een
substantiële impact op de winst-en-verliesrekening.
Naar onze mening is vanuit de verschillende
aangehaalde paragrafen de ene methodiek niet meer
in lijn met IAS 19R dan de andere. Daarom zien wij
de keuze voor de methodiek als een ‘accounting policy
choice’ van de werkgever. Uiteraard dient hierbij te
worden opgemerkt dat een eenmaal gehanteerde
methodiek wel consistent dient te worden toegepast.
Conclusie
Gezien de recente ontwikkelingen is het goed
denkbaar dat steeds meer bedrijven te maken
krijgen met de settlement van hun pensioenregeling
(door bijvoorbeeld overgang naar een beschikbare
premieregeling). Als een dergelijke settlement
plaatsvindt, terwijl sprake is van toepassing van een
asset ceiling, dan is de verwerking van een dergelijke
settlement niet eenduidig af te leiden uit de tekst van
IAS 19R.
De kernvraag daarbij is of IAS 19R voorschrijft dat alle
fondsbeleggingen dienen te worden meegenomen in
de bepaling van de settlement of alle gerealiseerde
fondsbeleggingen. Naar onze mening zijn beide opties
niet zonder meer strijdig met de tekst en gedachte
van IAS 19R en is de toepassing van een van de
methodieken een keuze van de werkgever.
Het verschil tussen de uitwerking van beide
methodieken kan echter substantieel zijn. Waar bij de
ene methodiek geen effect van de settlement zichtbaar
zal zijn in de pensioenlast, zal bij de andere methodiek
de impact op de pensioenlast gelijk zijn aan de waarde
van de niet opgenomen balansvordering. Dit kan
derhalve tot grote verschillen leiden in de pensioenlast
van werkgevers waarop de geschetste situatie van
toepassing is.
Martin Delsman M.Sc, Marijn Eland M.Sc,
Sebastiaan De Leeuw Den Bouter M.Sc

Beide methodieken komen
dus tot een duidelijk andere
uitkomst die een materiële
impact kan hebben op de
resultaten in de jaarrekening
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De verwerking, toerekening,
presentatie en toelichting van de
‘crisisheffing’
Met ingang van 18 juli 2012 is de ‘Wet uitwerking
fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013’ in
werking getreden. In deze wet is bepaald dat een
aantal belastingwetten met ingang van 1 januari 2013
wordt gewijzigd. Eén van de wijzigingen houdt in dat
werkgevers in 2013 een eenmalige ‘crisisheffing’ moeten
betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2012 aan een
medewerker hebben betaald, voor zover dat loon hoger
was dan € 150.000. Deze crisisheffing wordt geregeld in
een nieuw artikel 32bd van de ‘Wet op de loonbelasting
1964’. De vraag rijst hoe de crisisheffing dient te worden
verwerkt en toegelicht onder NL GAAP. De Raad voor
Jaarverslaggeving heeft hierover RJ-Uiting 2012-5
gepubliceerd.
Achtergrond
Voor de praktijk is een drietal vragen omtrent de
verwerking, toerekening, presentatie en toelichting van
de crisisheffing relevant:
1. In welk jaar moet de crisisheffing onder NL GAAP
worden verantwoord (verwerking)?
2. Hoe moet toerekening aan periodes plaatsvinden
(toerekening)?
3. Dient de crisisheffing te worden gepresenteerd
en toegelicht in het kader van de bezoldiging van
bestuurders en commissarissen (presentatie en
toelichting)?
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft
antwoord op deze vragen in de recent gepubliceerde
RJ-Uiting 2012-5 ‘Ontwerp – Toepassing Richtlijn 252
Voorzieningen met betrekking tot de crisisheffing
en wijziging Richtlijn 271.6 Personeelsbeloningen –
Bezoldigingen van bestuurders en commissarissen’
(hierna: RJ-Uiting). Deze RJ-Uiting staat centraal in deze
bijdrage.
Inzake bovenstaande punten 1 en 2 geeft de RJ-Uiting
slechts een nadere interpretatie van de bestaande

richtlijnen. Deze nadere interpretatie betreft geen
wijziging van bes taande richtlijnen en is zowel van
toepassing op grote en middelgrote rechtspersonen
(RJ 252) als op kleine rechtspersonen (RJk B10). Inzake
punt 3 stelt de RJ-Uiting een wijziging van RJ 271.6
‘Bezoldigingen van bestuurders en commissarissen’
voor.
RJ-Uiting
In dit artikel gaan wij nader in op de voornoemde
drie punten zoals behandeld in de RJ-Uiting. Wij
sluiten deze bijdrage af met een korte aanvullende
beantwoording van de drie vragen onder IFRS.
1. Verwerking
Op grond van RJ 252.201 respectievelijk RJk B10.105
moet op elke balansdatum na 18 juli 2012 een
verplichting worden opgenomen tot het moment dat
de crisisheffing is voldaan:
• De rechtspersoon heeft per balansdatum ultimo
2012 een verplichting. Alhoewel de ‘Wet op de
loonbelasting 1964’ pas met ingang van 1 januari
2013 wordt gewijzigd, is al voor die tijd sprake
van een in rechte afdwingbare verplichting
(RJ 252.201a / RJk B10.105a). Voornoemde
verplichting vloeit voort uit een gebeurtenis uit
het verleden (de inwerkingtreding van de ‘Wet
uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord
2013’), en blijft bestaan onafhankelijk van een
toekomstige handeling van de rechtspersoon
(RJ 252.204). De gebeurtenis die de verplichting
doet ontstaan is het over het kalenderjaar 2012
genoten loon dat boven de € 150.000-grens valt.
• Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van
die verplichting een uitstroom van middelen
noodzakelijk is (RJ 252.201b / RJk B10.105b). De
kans dat de wet ongedaan wordt gemaakt voor
de ingangsdatum 1 januari 2013 wordt als zeer
onwaarschijnlijk beschouwd.
• Er kan een betrouwbare schatting worden
gemaakt van de omvang van de verplichting
(RJ 252.201c / RJk B10.105c). Het over het
kalenderjaar 2012 genoten loon uit dienstbetrekking
is op 31 december 2012 bekend. Bij een eerdere
balansdatum kan het loon betrouwbaar worden
geschat. Een eventuele bonus die nog tot het loon
over 2012 wordt gerekend, is eveneens redelijkerwijs
en betrouwbaar in te schatten.
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2. Toerekening
De heffing moet tijdsevenredig worden verwerkt
naar rato van het genoten loon (en dus niet pas in de
maanden nadat het loon cumulatief boven € 150.000
uitkomt). Er is namelijk een relatie tussen de heffing
en het genoten loon en de arbeidsprestaties over het
gehele jaar. Dit betekent dat bij elke balansdatum na
18 juli 2012 een beste schatting moet worden gemaakt
van de per de balansdatum op te nemen verplichting,
rekening houdend met verwachtingen omtrent
indienst- en uitdiensttredingen.
3. Presentatie en toelichting
In de toelichting dient informatie te worden verstrekt
over de bestuurdersbezoldiging. Op grond van artikel
2:383 lid 1 BW vermeldt een rechtspersoon de
bedragen van de bezoldigingen die in het boekjaar ten
laste van de rechtspersoon zijn gekomen, met inbegrip
van de pensioenlasten en van de andere uitkeringen
voor de gezamenlijke bestuurders en gewezen
bestuurders en, afzonderlijk, voor de gezamenlijke
commissarissen en gewezen commissarissen.
Op grond van artikel 2:383c BW vermeldt een NV1
onder meer het bedrag van de bezoldiging voor iedere
bestuurder afzonderlijk. Dit bedrag wordt uitgesplitst
naar periodiek betaalde beloningen, beloningen
betaalbaar op termijn, uitkeringen bij beëindiging van
het dienstverband, winstdelingen en bonusbetalingen,
voor zover deze bedragen in het boekjaar ten laste van
de rechtspersoon zijn gekomen.
Er zijn volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving
(RJ) twee zienswijzen mogelijk of de ten laste van de
rechtspersoon gekomen crisisheffing tot de bezoldiging
van bestuurders behoort. Namelijk, de crisisheffing
behoort wel (zienswijze A) of niet (zienswijze B) tot
de bezoldiging van bestuurders. De RJ geeft geen
voorkeur voor één van beide zienswijzen. Een analyse
van beide zienswijzen is opgenomen in het tekstkader
bij deze bijdrage.
In een voorgestelde wijziging van RJ 271.6 wordt
vereist dat het bedrag van de crisisheffing dat in
het boekjaar ten laste van de rechtspersoon is
gekomen en betrekking heeft op huidige en gewezen
bestuurders en commissarissen, afzonderlijk vermeld
dient te worden voor de gezamenlijke bestuurders
en afzonderlijk voor de gezamenlijke commissarissen.
De vermelding geldt ongeacht of het bedrag van
de crisisheffing al dan niet tot de bezoldiging wordt
gerekend. Merk op dat de RJ geen uitsluitsel geeft
of de crisisheffing wel of niet tot de bezoldiging
behoort. Vanwege het eenmalige karakter dient
uit de toelichting te blijken of de ten laste van de
rechtspersoon gekomen crisisheffing tot de bezoldiging
van bestuurders is gerekend.

1

Voornoemde toelichting van de crisisheffing geldt
alleen als ‘vermelding krachtens artikel 2:383 lid 1 of
383c BW dient plaats te vinden’. De crisisheffing wordt
in totalen vermeld voor enerzijds de gezamenlijke
bestuurders2 en anderzijds de gezamenlijke
commissarissen3 en dus niet per afzonderlijke
bestuurder respectievelijk commissaris. Dit laatste
geldt zowel voor artikel 383 als 383c BW. Kleine
rechtspersonen zijn vrijgesteld van deze toelichting
(artikel 2:396 lid 5 BW).
Voorts kan sprake zijn van een bijzondere post in de
winst-en-verliesrekening (zoals gedefinieerd in RJ 940)
die moet worden toegelicht (RJ 270.404). Wij merken
ten slotte op dat de crisisheffing niet als ‘buitengewone
post’ gepresenteerd mag worden (RJ 270.407).
4. IFRS
De verwerking van de crisisheffing onder IFRS is naar
onze mening gelijkluidend aan de verwerking onder
NL GAAP. De toerekening van de crisisheffing
onder IFRS (bijvoorbeeld bij gebroken boekjaren en
tussentijdse cijfers) is ons inziens eveneens gelijk aan
de toerekening onder NL GAAP. Een rechtspersoon
moet additionele posten in de winst-en-verliesrekening
presenteren indien die presentatie relevant is voor
een goed inzicht in de financiële prestaties van de
rechtspersoon (IAS 1.85). Wij merken ten slotte op
dat de crisisheffing niet als ‘buitengewone post’
gepresenteerd mag worden.
5. Slotopmerkingen
De commentaarperiode op de RJ-Uiting eindigt op
23 november 2012. De ontwerprichtlijnen zullen zo
spoedig mogelijk na de commentaarperiode definitief
worden gemaakt. Bij het definitief worden zullen de
richtlijnen van toepassing zijn op boekjaren waarin de
periode van 18 juli 2012 tot en met 31 december 2012
valt, alsmede op boekjaren waarin een deel van die
periode valt. De crisisheffing is door de wetgever in
beginsel opgezet als een eenmalige crisisheffing.
Om die reden vervalt het nieuwe artikel 32bd uit de
‘Wet op de loonbelasting 1964’ na 1 jaar. De wijziging
van RJ 271.6 zal daarom eveneens vervallen voor
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013
(eenmalige crisisheffing).
drs. Peter Thomson RA CPA

Met uitzondering van de naamloze vennootschap waarvan de statuten uitsluitend aandelen op naam kennen, een blokkeringsregeling bevatten en niet toelaten dat met medewerking van de
vennootschap certificaten aan toonder worden uitgegeven.

2
3

Huidige en gewezen bestuurders.
Huidige en gewezen commissarissen.
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Analyse zienswijze A (crisisheffing behoort wel tot de bezoldiging van bestuurders)
Uit de wetsgeschiedenis van artikel 2:383 BW blijkt dat inzicht moet worden gegeven in de kosten
van de bestuurders en commissarissen. Het gaat om het geven van inzicht in de kosten van de
bezoldiging van bestuur en toezicht. De crisisheffing is een loonheffing die wordt geheven over het
salaris van 2012. Daarom behoort die tot de kosten van bezoldiging. Zienswijze A is vergelijkbaar met
sociale lasten die onderdeel zijn van de bezoldiging van bestuurders (bijvoorbeeld ‘werkgeversdeel
van sociale lasten’, vgl. RJ 270 Bijlage 3).
Analyse zienswijze B (crisisheffing behoort niet tot de bezoldiging van bestuurders)
In RJ 940 is bezoldiging gedefinieerd als ‘periodiek betaalde beloningen, beloningen betaalbaar op
termijn, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en winstdelingen en bonusbetalingen’.
Het begrip beloning is niet gedefinieerd in Titel 9 of in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Volgens de Van Dale is beloning ‘dat wat gegeven wordt om te belonen’. Een beloning of bezoldiging
heeft dus altijd een element in zich dat er iets wordt verstrekt of betaald dat ten goede komt aan
degene die wordt beloond. In de crisisheffing is geen beloningselement begrepen. Voorts is de
crisisheffing geen vergoeding uit hoofde van de bestuurstaken of toezichthoudende taken. Blijkens
de Memorie van Toelichting (MvT) is de crisisheffing een eenmalige maatregel voor het terugbrengen
van het overheidstekort. Het betreft volgens de MvT een heffing gericht op werkgevers en niet
op werknemers en IB-ondernemers (niet zijnde werkgevers). Deze eenmalige heffing is bovendien
opgelegd op een moment (medio 2012) dat bij het vaststellen van het beloningsniveau over 2012 in
het algemeen geen rekening kon worden gehouden met deze heffing. Op grond hiervan wordt in
zienswijze B geconcludeerd dat de crisisheffing niet tot de bezoldiging van bestuurders behoort.
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10 vragen over uitzondering
op consolidatieregel voor
investeringsmaatschappijen
De IASB heeft nieuwe regels gepubliceerd voor
investeringsmaatschappijen (‘investment entities’).
Deze nieuwe regels vormen een uitzondering op de
huidige consolidatieregels onder IFRS. De huidige
regels bepalen dat belangen in andere entiteiten
waarover overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend (hierna: subsidiaries), moeten worden
geconsolideerd. De nieuwe regels schrijven voor
dat investeringsmaatschappijen hun belangen in
subsidiaries niet consolideren. Uitzondering hierop zijn
subsidiaries die diensten verrichten op het gebied van de
investeringsactiviteiten van de investeringsmaatschappij
zelf. Dergelijke belangen in subsidiaries worden wel
geconsolideerd. Voor het vaststellen of een rapporterende
rechtspersoon als investeringsmaatschappij classificeert,
heeft de IASB nadere voorschriften opgenomen in
IFRS 10. Deze nieuwe regels zijn van toepassing op
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014. Eerdere
toepassing is toegestaan. De wijzigingen moeten nog
wel door de Europese Commissie worden goedgekeurd
voordat ze kunnen worden toegepast door Nederlandse
rechtspersonen. In dit artikel wordt aan de hand van
10 vragen nader ingegaan op deze nieuwe regels.
Wat is achtergrond van deze wijziging?
Reeds lange tijd drong de investment-managementindustrie bij de IASB aan om een uitzondering
op de consolidatieregels te maken voor
investeringsmaatschappijen (‘venture capital’
organisaties, ‘private equity’ entiteiten en soortgelijke
organisaties). De IASB heeft lange tijd volgehouden
dat een dergelijke uitzondering niet gewenst was. De
IASB stelde dat de informatiebehoeften van gebruikers
het best gediend waren met een jaarrekening waarin
de beleggingen werden geconsolideerd.

Op de achtergrond speelde ongetwijfeld de angst dat
een uitzondering kan leiden tot het ten onrechte niet
consolideren van belangen in subsidiaries door
entiteiten die geen ‘echte’ investeringsmaatschappijen
zijn. Uiteindelijk is de IASB overstag gegaan.
In augustus 2011 werd een exposure draft ‘Investment
Entities’ gepubliceerd (zie Update, nummer 4,
december 2011). In oktober 2012 is de uitzondering op
de algemene consolidatieregels (‘Investment Entities –
Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27’) in
definitieve vorm gepubliceerd. Mede naar aanleiding
van ontvangen commentaren op de exposure draft
heeft de IASB de bepalingen inzake het vaststellen of er
sprake is van een investeringsmaatschappij aangepast.
Deze bepalingen zijn nu meer ‘principles-based’ van
aard dan in de exposure draft.
Hoe bepaalt een rechtspersoon of hij
classificeert als investeringsmaatschappij?
Een rechtspersoon die belangen in subsidiaries
heeft, moet bepalen of hij classificeert als een
investeringsmaatschappij. Een investeringsmaatschappij
is een entiteit die (IFRS 10.27):
a) middelen verkrijgt van een of meer investeerders ten
behoeve van het verschaffen aan die investeerder(s)
van diensten op het gebied van investment
management;
b) zich jegens haar investeerder(s) ertoe verbindt
de verkregen funds uitsluitend te investeren
ter verkrijging van rendement uit kapitaalgroei,
opbrengsten uit beleggingen, of beide, en
c) de prestaties meet en evalueert van vrijwel al haar
beleggingen op basis van reële waarde.
Bij deze beoordeling moet de rechtspersoon rekening
houden met alle feiten en omstandigheden. Zijn
doelstellingen en ontwerp worden meegenomen bij
deze beoordeling. Vastgesteld moet worden of een
rechtspersoon de drie elementen van de definitie
van een investeringsmaatschappij bezit. In IFRS 10
zijn bepalingen opgenomen die deze drie elementen
nader duiden. In IFRS 10 zijn de drie elementen van
de definitie van een investeringsmaatschappij nader
uitgewerkt aan de hand van de volgende aspecten:
• het zakelijk doel van een entiteit;
• de exitstrategieën van een entiteit;
• het resultaat uit beleggingen;
• de waardering van beleggingen tegen reële waarde.
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Als een investeringsmaatschappij
enkel belangen in subsidiaries
heeft die op grond van IFRS
10 niet geconsolideerd worden,
heeft die vennootschap geen
geconsolideerde jaarrekening
meer.
Een rechtspersoon moet voorts beoordelen
of hij de typische kenmerken heeft van een
investeringsmaatschappij.
Wat zijn volgens IFRS 10 de typische kenmerken
van een investeringsmaatschappij?
De typische kenmerken van een
investeringsmaatschappij zijn volgens de IASB als volgt:
a) een investeringsmaatschappij heeft meer dan één
belegging;
b) een investeringsmaatschappij heeft meer dan één
investeerder;
c) een investeringsmaatschappij heeft investeerders die
geen verbonden partijen van de rechtspersoon zijn;
en
d) een investeringsmaatschappij heeft
eigendomsbelangen in de vorm van aandelen of
vergelijkbare instrumenten.
Wat is het gevolg van de afwezigheid van
een van de typische kenmerken van een
investeringsmaatschappij?
De afwezigheid van één of meer van deze typische
kenmerken van een investeringsmaatschappij
betekent niet per se dat een rechtspersoon niet
kwalificeert als een investeringsmaatschappij.
Als een investeringsmaatschappij niet over één
of meer van deze typische kenmerken beschikt,
betekent dit dat extra oordeelsvorming vereist
is om te bepalen of de rechtspersoon als een
investeringsmaatschappij classificeert. Ondanks het
ontbreken van één of meer typische kenmerken kan
een rechtspersoon concluderen dat hij classificeert
als een investeringsmaatschappij. In dat geval moet
hij in de toelichting van de jaarrekening de redenen
uiteenzetten voor de conclusie dat hij toch als
investeringsmaatschappij classificeert.
Hoe verwerkt een investeringsmaatschappij haar
belangen in subsidiaries?
Een investeringsmaatschappij consolideert haar
belangen in subsidiaries niet. Ook past een
investeringsmaatschappij op het moment van

verkrijgen van belangen in subsidiaries IFRS 3 inzake
de verwerking van overnames niet toe. In plaats
daarvan verwerkt een investeringsmaatschappij
belangen in subsidiaries tegen reële waarde waarbij
waardeveranderingen verwerkt worden in de winsten-verliesrekening. Als een investeringsmaatschappij
enkel belangen in subsidiaries heeft die op grond
van IFRS 10 niet geconsolideerd worden, heeft die
vennootschap geen geconsolideerde jaarrekening
meer. De op te stellen enkelvoudige jaarrekening
is in dat geval de enige jaarrekening van de
investeringsmaatschappij.
Een investeringsmaatschappij kan ook een belang
in een subsidiary hebben die diensten verricht op
het gebied van de investeringsactiviteiten van de
investeringsmaatschappij zelf. In dat geval wordt het
belang in een dergelijke subsidiary wel geconsolideerd.
Gevolg is dat de investeringsmaatschappij dan wel
een geconsolideerde jaarrekening opstelt waarin de
belangen in subsidiaries die op grond van IFRS 10 niet
geconsolideerd worden tegen reële waarde worden
verwerkt.
Hoe verwerkt een investeringsmaatschappij
andere activa en verplichtingen?
Een investeringsmaatschappij kan naast belangen
in subsidiaries ook andere beleggingen bezitten.
Bijvoorbeeld vastgoedbeleggingen, belangen in
‘associates’ en andere financiële activa die binnen
het toepassingsgebied van IAS 39/IFRS 9 vallen. Om
te voldoen aan het derde element van de definitie
van een investeringsmaatschappij (‘waardering van
beleggingen tegen reële waarde’), waardeert een
investeringsmaatschappij deze andere beleggingen
ook tegen reële waarde in haar jaarrekening als
relevante IFRS-standaarden dat toestaan. Een
investeringsmaatschappij kan ook activa bezitten die
niet als belegging classificeren, zoals een hoofdkantoor
en apparatuur. Ook kan een investeringsmaatschappij
schulden hebben. Het derde element van de definitie
van een investeringsmaatschappij heeft uitsluitend
betrekking op de waardering van gehouden
beleggingen. Een investeringsmaatschappij hoeft dan
ook een hoofdkantoor, apparatuur en dergelijke niet
tegen reële waarde te waarderen. Datzelfde geldt voor
verplichtingen, zoals schulden.
Moet de moedermaatschappij van een
investeringsmaatschappij consolideren?
Voor de beantwoording van deze vraag gaan
we ervan uit dat de moedermaatschappij
IFRS toepast. Vastgesteld moet worden of de
moedermaatschappij van een investeringsmaatschappij
zelf ook als investeringsmaatschappij classificeert.
Een moedermaatschappij die niet classificeert als
investeringsmaatschappij moet al haar belangen
in subsidiaries consolideren. Dat betekent dat
de moedermaatschappij haar subsidiary die als
investeringsmaatschappij classificeert én de door
de investeringsmaatschappij gehouden belangen in
subsidiaries moet consolideren.
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Voorbeeld: Moeder van investeringsmaatschappij
In onderstaande structuur passen alle ondernemingen IFRS toe. De genoemde percentages
betreffen de stemrechtverhoudingen. Er zijn geen andere feiten en omstandigheden die

tegelijkertijd toepassen. De wijzigingen moeten nog
wel door het Europese goedkeuringsproces voor
toepassing van IFRS binnen de Europese Unie.

invloed hebben op de vraag of er sprake is van ‘control’. Op basis van de nieuwe regels
voor investeringsmaatschappijen stelt de investeringsmaatschappij (Subsidiary 2) zelf geen
geconsolideerde jaarrekening op. In haar enkelvoudige jaarrekening verwerkt zij haar belangen
in beleggingen C en D tegen reële waarde. De waardeveranderingen in de beleggingen C
en D verwerkt de investeringsmaatschappij in de winst-en-verliesrekening. Omdat Moeder
niet classificeert als een investeringsmaatschappij moet zij wel het haar indirecte belang in
C consolideren, naast de belangen in Subsidiary 1, Subsidiary 2 en het belang in Deelneming
A. Moeder verwerkt in haar geconsolideerde jaarrekening de belangen in B en D volgens de
‘equity method’ in overeenstemming met IAS 28.

100%

Moeder
(geen investeringsmaatschappĳ)

Subsidiary 1
(geen investeringsmaatschappĳ)
80%

Deelneming A
(subsidiary)

60%
Subsidiary 2
(investeringsmaatschappĳ)

25%

80%

Deelneming B
(associate)

Belegging C
(subsidiary)

25%

Belegging D
(associate)

Hoe wordt een wijziging in de status van een
investeringsmaatschappij verwerkt?
Als een rechtspersoon niet langer classificeert als een
investeringsmaatschappij, moet hij al zijn belangen
in subsidiaries consolideren. Dit moet geschieden
vanaf de datum van de statuswijziging. Op die datum
verwerkt de rechtspersoon alsof hij het belang in
een subsidiary nieuw heeft verworven. Dat houdt in
dat de rechtspersoon IFRS 3 inzake de verwerking
van overnames toepast, waarbij de datum van de
statuswijziging de veronderstelde overnamedatum is.
De reële waarde van het belang in een subsidiary op
die datum wordt verondersteld de kostprijs te zijn.
Als een bestaande rechtspersoon een
investeringsmaatschappij wordt, consolideert hij
niet langer zijn belangen in subsidiaries. Het niet
langer consolideren vindt plaats vanaf de datum
van de statuswijziging. Op deze datum verwerkt de
rechtspersoon deze statuswijziging alsof hij control
heeft verloren over zijn belangen in subsidiaries.
Dat houdt in dat de belangen in subsidiaries op die
datum tegen reële waarde worden gewaardeerd. De
activa en verplichtingen van deze subsidiaries worden
weggeboekt. Het verschil verwerkt de rechtspersoon
als een resultaat.
Wanneer moeten deze nieuwe regels worden
toegepast?
Deze nieuwe regels zijn van toepassing op boekjaren
die aanvangen op of na 1 januari 2014. Eerdere
toepassing is toegestaan. Als een rechtspersoon
hiervoor kiest, dan moet dat feit worden toegelicht. De
rechtspersoon moet dan alle bepalingen uit ‘Investment
Entities – Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27’

Hoe vindt verwerking van de overgang plaats?
Stel dat een rechtspersoon IFRS-EU toepast in de
geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening.
De rechtspersoon past deze nieuwe regels voor het
eerst toe in de jaarrekening over het boekjaar 2014.
In de jaarrekening over 2014 zijn alleen vergelijkende
cijfers opgenomen met betrekking tot 2013. De datum
van eerste toepassing is dan 1 januari 2013. Op die
datum dient de rechtspersoon te beoordelen of hij
classificeert als een investeringsmaatschappij. Stel dat
de rechtspersoon concludeert dat hij classificeert als
investeringsmaatschappij op 1 januari 2013. In dat
geval moet de investeringsmaatschappij haar belangen
in subsidiaries die als belegging classificeren tegen reële
waarde waarderen met verwerking van de
waardeveranderingen via de winst-en-verliesrekening
alsof de nieuwe vereisten van IFRS 10 altijd al van
toepassing waren. Dat houdt dus retrospectieve
verwerking in. De rechtspersoon verwerkt het
cumulatieve effect van de overgang op het eigen
vermogen per 1 januari 2013 in het beginvermogen per
1 januari 2013. Vanaf die datum worden veranderingen
in de reële waarde via de winst-en-verliesrekening
verwerkt. Dat betekent dus ook aanpassing van de
vergelijkende cijfers die betrekking hebben op de winsten-verliesrekening. Als de investeringsmaatschappij
geen belangen in subsidiaries heeft die diensten
verrichten op het gebied van de investeringsactiviteiten
van de investeringsmaatschappij zelf, betekent dit dat
de investeringsmaatschappij geen geconsolideerde
jaarrekening meer opstelt. De investeringsmaatschappij
stelt dan slechts een enkelvoudige jaarrekening op die
onder IFRS classificeert als ‘separate financial
statements’ (IAS 27.8A). Deze jaarrekening is dan de
enige jaarrekening van de investeringsmaatschappij.
Dit roept vragen op wat dit betekent voor
beursgenoteerde vennootschappen die als
investeringsmaatschappij conform de definitie van
IFRS 10 classificeren. Immers, zij moeten op grond
van de IAS-verordening in de geconsolideerde
jaarrekening IFRS-EU toepassen. Echter, als een
dergelijke vennootschap op grond van deze nieuwe
bepalingen enkel belangen in subsidiaries heeft die op
grond van IFRS 10 niet geconsolideerd worden, heeft
die vennootschap geen geconsolideerde jaarrekening
meer. De enkelvoudige jaarrekening is dan de enige
jaarrekening van de vennootschap geworden.
De vraag is dan of toepassing van IFRS-EU in de
enkelvoudige jaarrekening verplicht van toepassing is
voor dergelijke beursgenoteerde vennootschappen?
Wij adviseren de Europese Commissie bij deze en
andere gerelateerde vragen stil te staan in het kader
van het goedkeuringsproces voor toepassing van deze
nieuwe bepalingen voor investeringsmaatschappijen in
IFRS 10 binnen Europa.
drs. Dingeman Manschot RA
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Stand van zaken IASB-project
leases; lessee accounting
De IASB werkt in een gezamenlijk project met de
Amerikaanse regelgever (FASB) aan nieuwe regels
voor de verslaggeving van leases. In 2010 heeft de
IASB hierover een exposure draft (ED) gepubliceerd.
Inmiddels zijn we nu ruim twee jaar verder. In het
eerste kwartaal van 2013 is de publicatie van een nieuwe
ED gepland. Dat kan betekenen dat nog voor het einde
van 2013 een finale standaard wordt gepubliceerd.
Op grond van deze planning verwachten wij dat nieuwe
regels voor de verwerking van leaseovereenkomsten op
zijn vroegst effectief zullen zijn voor jaarrekeningen over
boekjaar 2016.
Ten opzichte van de in 2010 gepubliceerde ED heeft
de IASB vooralsnog besloten belangrijke wijzigingen
aan te brengen. Wat niet gewijzigd is, is dat activa en
verplichtingen uit hoofde van leases in de balans van
lessees zullen moeten worden opgenomen
(met uitzondering van ‘short-term leases’). In dit artikel
geven wij een overzicht van de voorlopige besluiten van
de IASB inzake lessee accounting.
Eerste verwerking
Een lessee neemt een actief en een verplichting op
voor iedere lease, met uitzondering van short-term
leases. Het actief betreft het recht van gebruik van
een leaseobject (recht-van-gebruik-actief). Dus niet
het leaseobject zelf. De leaseverplichting betreft de
contante waarde van de leasebetalingen. Voor leases
die nu als operationele lease classificeren, betekent
dit dat er een verplichting en een actief op de balans
zichtbaar zullen worden. Posten die tot op heden niet
in de balans worden opgenomen. Short-term leases zijn
leases met een maximaal mogelijke leaseperiode van
12 maanden. Hierbij moet rekening worden gehouden
met opties tot verlenging.

Vervolgverwerking
De vervolgverwerking is afhankelijk van de toe te
passen benadering voor het afschrijven van het rechtvan-gebruik-actief. Deze benadering is afhankelijk van
de vraag of een lessee een meer dan een insignificant
deel verkrijgt en consumeert van het gehuurde
actief. Als het antwoord op deze vraag ja is, past een
lessee de ‘Interest & Amortisation approach’ (hierna:
I&A-benadering) toe. Is het antwoord nee, dan past
de lessee de ‘Single Lease Expense approach’ (hierna:
SLE-benadering) toe.
Bij de I&A-benadering verwerkt een lessee naast
rentelasten in de winst-en-verliesrekening afzonderlijk
afschrijvingslasten over het recht-van-gebruik-actief.
Deze afschrijvingslasten bepaalt de lessee onafhankelijk
van de rentelasten. Deze benadering zal resulteren in
hogere lasten gedurende de eerste jaren van een lease
ten opzichte van de lasten in de latere jaren (‘frontloading’). De lessee bepaalt de rentelasten conform
de effectieve-rentemethode. De rentelasten en de
afschrijvingslasten worden afzonderlijk in de winst-enverliesrekening gepresenteerd.
Bij de SLE-benadering bepaalt de lessee de periodieke
afschrijvingslasten zodanig dat de totale leasekosten
(totaal van de niet-contant gemaakte leasebetalingen)
lineair aan de leaseperiode worden toegerekend.
Dit geschiedt door eerst de rentelasten voor een
verslagperiode te bepalen conform de effectieverentemethode. Vervolgens bepaalt de lessee de
afschrijvingslasten per verslagperiode door het
verschil te nemen van de lineair toegerekende totale
leasekosten aan een verslagperiode en de bepaalde
rentelasten voor die periode. In de winst-enverliesrekening verantwoordt een lessee de rentelasten
en afschrijvingslasten in één post ‘leasekosten’.
Voorbeeld: Toepassing I&A-benadering en
SLE-benadering
Een lessee huurt huisvesting voor een periode van 3 jaar.
Het totaal van de niet-contant gemaakte leasebedragen
voor dit leasecontract over de leaseperiode bedraagt
€ 45.000. Bij eerste verwerking van deze lease bedragen het
recht-van-gebruik-actief en de leaseverplichting € 38.000.
De gehanteerde disconteringsvoet is 8%. De lessee verwerkt
de leaseverplichting volgens de effectieve-rentemethode.
Gedurende jaar 1 bedragen de rentelasten € 3.038.
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12.666

Praktisch hulpmiddel
De IASB onderkent dat de vraag of een lessee een
meer dan een insignificant deel verkrijgt en consumeert
van het gehuurde actief niet altijd eenvoudig zal zijn.
Daarom stelt de IASB een praktisch hulpmiddel voor
dat een lessee kan gebruiken. Dit hulpmiddel sluit
aan op de aard van het gehuurde actief. Onder dit
hulpmiddel concludeert een lessee in geval van de huur
van vastgoed (land of een gebouw of beide) eerder
dat hij niet een meer-dan-insignificant deel verkrijgt
en consumeert van het vastgoed. Schematisch ziet
het praktische hulpmiddel er uit als weergegeven in
schema 1.

3.038

Voorbeeld: Toepassing van het praktische hulpmiddel

Bij toepassing van de I&A-benadering bedragen de
afschrijvingslasten € 12.666 (= € 38.000/3 jaar). Schematisch
weergegeven ziet dat er in de jaarrekening over jaar 1 als
volgt uit:

I&A-benadering
Balans

Recht-van-gebruik-actief

25.334

Leaseverplichting

31.038

Winst-en-verliesrekening

Afschrijvingslasten recht-van-gebruik-actief gedurende leasetermijn
Rentelasten gedurende leasetermijn			

Een onderneming huurt een kantoorgebouw voor een periode
Totaal			

15.704

van 10 jaar. De economische levensduur wordt geschat op 40
jaar. Daarnaast least de onderneming ook een machine voor
een periode van 2 jaar. De economische levensduur bedraagt

Bij toepassing van de SLE-benadering bedragen de lineair

8 jaar. Op basis van het praktische hulpmiddel concludeert

toegerekende totale leasekosten aan jaar 1 € 15.000

de onderneming dat voor het vastgoed de SLE-benadering

(= € 45.000/3 jaar). De lessee verwerkt de leaseverplichting

moet worden toegepast, omdat de leaseperiode (10 jaar)

nog steeds volgens de effectieve-rentemethode. Gedurende

geen belangrijk deel is van de economische levensduur

jaar 1 bedragen de rentelasten € 3.038. De afschrijvingslasten

(40 jaar). Voor de machine concludeert de onderneming

van het recht-van-gebruik-actief in jaar 1 bedragen dan

dat de I&A-benadering moet worden toegepast, omdat

€ 11.962 (= totale leasekosten ter hoogte van € 15.000 –

de leaseperiode niet insignificant is ten opzichte van de

rentelasten ter hoogte van € 3.038). In de winst-en-velies-

economische levensduur. Dit illustreert dat op grond van

rekening wordt het totaal van de rentelasten en de afschrij-

het praktische hulpmiddel voor een gehuurd actief dat geen

vingslasten als één post ‘Leasekosten’ gepresenteerd.

vastgoed betreft een lessee eerder dan bij vastgoed moet
concluderen dat een meer dan een insignificant deel wordt

Schematisch weergegeven ziet dat er in de jaarrekening over

verkregen en geconsumeerd van het gehuurde actief. Het

jaar 1 als volgt uit:

illustreert voorts dat leases zullen voorkomen die ook met het
praktische hulpmiddel niet eenvoudig zijn te classificeren.

SLE-benadering
Balans

Recht-van-gebruik-actief

26.038

Leaseverplichting

31.038

Winst-en-verliesrekening

Leasekosten 			

15.000

Schema 1: Voorbeeld praktische hulpmiddel

Ja

Is het gehuurde
actief vastgoed?

Nee

Is de leaseperiode een
belangrĳk deel van de
economische levensduur
van vastgoed of vormen de
vaste leasebetalingen een
substantieel deel van de
reële waarde van het
vastgoed?
Nee
Ja
I&A-benadering

Ja

Is de leaseperiode
insignificant ten opzichte
van de economische
levensduur van het
gehuurde actief of zĳn
de vaste leasebetalingen
insignificant ten opzichte
van de reële waarde van
het gehuurde actief?
Nee

SLE-benadering

I&A-benadering
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Contractgerelateerde

De contractvoorwaarden, zoals een voordelige optie tot

factoren (‘contract-based’)

verlenging.

Actiefgerelateerde factoren

Specifieke eigenschappen van het gehuurde actief, zoals

(‘asset-based’)

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

Marktgerelateerde factoren

Markthuurprijzen voor vergelijkbare activa.

(‘market-based’)
Ondernemingsspecifieke

De historische praktijk van de onderneming, de intentie

factoren (‘entity-specific’)

van management en gebruikelijke industriepraktijk.

Leaseperiode
De leaseperiode is de niet te annuleren termijn
inclusief opties tot verlenging of beëindiging als
er een significante economische incentive is voor
een onderneming om deze opties uit te oefenen.
Bij aanvang van de lease moet een onderneming
beoordelen of er sprake is van een significante
economische incentive om verlengingsopties uit te
oefenen. Bij deze beoordeling moet een onderneming
de volgende factoren betrekken:
Herbeoordeling leaseperiode
Herbeoordeling van de leaseperiode dient plaats te
vinden als relevante factoren zodanig veranderen dat
een lessee een significante economische incentive
verkrijgt om een verlengingsoptie uit te oefenen, of
niet langer een significante economische incentive
heeft om verlengingsoptie uit te oefenen. Bij deze
herbeoordeling dient een onderneming dezelfde
factoren te hanteren als bij aanvang van de lease
met uitzondering van marktgerelateerde factoren.
Als deze herbeoordeling resulteert in een wijziging
van de leaseperiode, dienen de leasebedragen en de
disconteringsvoet ook te worden herbeoordeeld.
Als gevolg past een lessee dan het recht-van-gebruikactief en de leaseverplichting aan.
Disconteringsvoet
Voor het bepalen van de te verwerken leaseverplichting
moeten lessees de contante waarde bepalen van de
leasebetalingen. De te hanteren disconteringsvoet
is de rentevoet die de lessor in rekening brengt mits
deze beschikbaar is. Als die rentevoet niet beschikbaar
is, hanteert de lessee de marginale rentevoet die van
toepassing is bij het aanvangen van de lease. In veel
situaties zal dat laatste vermoedelijk het geval zijn.

van een verslagperiode wordt gebruikt om de
leasebetalingen aan te passen die gebaseerd zijn op
een index of een voet.
Contracten die leasecomponenten en nietleasecomponenten bevatten
Ondernemingen zijn volgens de voorlopige besluiten
van de IASB verplicht om de niet-leasecomponenten
afzonderlijk te verwerken van de leasecomponenten.
De niet-leasecomponenten worden verwerkt volgens
de van toepassing zijnde standaarden onder IFRS.
Koopopties
De IASB stelt dat koopopties vergelijkbaar aan
verlengingsopties moeten worden behandeld.
Dat houdt in dat als een lessee een significante
economische incentive heeft bij aanvang van de lease
een koopoptie uit te oefenen, de lessee het bedrag
van de uitoefenprijs opneemt als onderdeel van de
leasebetalingen. Dit verhoogt de eerste waardering van
het recht-van-gebruik-actief en de leaseverplichting.
De voorschriften ten aanzien van het herbeoordelen
zijn gelijk aan de voorschriften ten aanzien van het
herbeoordelen van de leaseperiode.
Beëindigingsboetes
Een lessee zal beëindigingsboetes op vergelijkbare
wijze moeten behandelen als opties tot verlenging
of beëindiging. Een lessee kan verplicht zijn een
boete te betalen als een optie tot verlenging niet
uitgeoefend wordt. Stel dat de lessee de verlenging
van de leaseperiode niet in de leaseperiode meeneemt,
omdat er geen significante economische incentive
is om te verlengen. In dat geval moet de boete
worden meegenomen bij het bepalen van de te
verwerken leaseverplichting (contante waarde van de
leasebetalingen inclusief boete).
Restwaardegaranties
Een lessee neemt de bedragen die naar
verwachting betaald moeten worden uit hoofde
van restwaardegaranties mee bij het bepalen
van de leaseverplichting. Het gaat hierbij niet
om restwaardegaranties afgegeven door een
niet-verbonden derde. De verwachte bedragen
uit hoofde van restwaardegaranties die in de
leaseverplichting zijn meegenomen, worden
herbeoordeeld als er sprake is van gebeurtenissen of
omstandigheden die erop duiden dat er sprake is van
een significante wijziging in de te betalen bedragen uit
hoofde van de restwaardegarantie.
drs. Dingeman Manschot RA

Variabele leasebetalingen
De eerste waardering van het recht-van-gebruik-actief
en de leaseverplichting betreft de contante waarde
van de vaste leasebetalingen over de leaseperiode en
variabele leasebetalingen die:
• gebaseerd zijn op een index of een voet; of
• in economische zin vaste leasebetalingen betreffen.
De hoogte van de index of de voet aan het einde

Update. nummer 4, december 2012

18

Assurance

19

Update. nummer 4, december 2012

19

Herziening COS 2400 –
Opdrachten tot het beoordelen
van financiële overzichten
Recentelijk heeft de International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) de ’International Standard on
Review Engagements 2400 (Revised) – Engagements to
Review Historical Financial Statements‘ (ISRE 2400
Revised) gepubliceerd. De wijzigingen die hierin zijn
doorgevoerd hebben uiteindelijk ook hun effect op onze
huidige Nederlandse standaard ’COS 2400 – Opdrachten
tot het beoordelen van financiële overzichten‘ (COS 2400).
In dit artikel bespreken we de aanleidingen voor de
nieuwe standaard en gaan we in op de inhoudelijke
wijzigingen. ISRE 2400 Revised geldt voor boekjaren die
eindigen op of na 31 december 2013.

Achtergrond
Door het publiceren van ISRE 2400 Revised komt
de IAASB tegemoet aan de toenemende vraag uit
de praktijk naar assurance-diensten anders dan de
controle van de jaarrekening en aan de behoefte aan
meer duidelijkheid over de concrete uitvoering van
dergelijke opdrachten. De IAASB is ervan overtuigd dat
opdrachten die zijn uitgevoerd in overeenstemming
met ISRE 2400 Revised leiden tot:
• meer vertrouwen in de jaarrekening en de daarbij
afgegeven beoordelingsverklaring door de
gebruikers;
• het effectiever, efficiënter en consistenter uitvoeren
van beoordelingsopdrachten;
• een duidelijk onderscheid met controleopdrachten.
Wat opvalt bij het doorlezen van ISRE 2400 Revised
en wat ook blijktin het vervolg van dit artikel is
dat veel parallellen naar recente ontwikkelingen
in controleopdrachten en controlestandaarden
te trekken zijn. Deze parallellen zijn in dit artikel
weergegeven door tussen haken de corresponderende
controlestandaard te noemen: ‘(COS …)‘.

Tabel 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Reikwijdte

ISRE 2400 Revised

COS 2400

De standaard is van toepassing bij het beoordelen van

Niet duidelijk aangegeven dat deze standaard niet van

historische financiële overzichten. De standaard geldt

toepassing is voor de controlerend accountant van de

niet wanneer de uitvoerder van de opdracht tevens de

entiteit.

controlerend accountant is.
Opdrachtaanvaarding en

Naast de verplichting tot het opstellen van een schriftelijke

Uitsluitend verplichting tot opstellen van een schriftelijke

- voortzetting

opdrachtbevestiging en uitgebreide vereisten en

opdrachtbevestiging.

aanwijzingen inzake de inhoud, bestaat veel aandacht voor
opdrachtaanvaarding als proces, waarin aandacht is voor
diverse randvoorwaarden die moeten zijn vervuld voordat de
opdracht aanvaard kan worden, bijvoorbeeld:
• onafhankelijkheid accountant
• integriteit management
• beoordelen is toegestaan in concrete situatie
• geen opgelegde beperkingen
• geschikt verslaggevingsstelsel
Daarnaast is er apart aandacht voor het continueren van
bestaande opdrachten en de overwegingen daarbij.
Wijziging in reeds overeen-

De accountant zal niet instemmen met een wijziging in de

gekomen opdracht

opdracht, als hier geen goede reden voor is.

Niet specifiek geregeld.
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ISRE 2400 Revised

COS 2400

Communicatie met

De accountant zal waar hij dat nodig acht tijdens het

Niet specifiek geregeld.

toezichthoudend orgaan

uitvoeren van de beoordelingsopdracht tijdig communiceren
met het management en/of het toezichthoudend orgaan.

Materialiteit

De accountant bepaalt de materialiteit op basis van het

De accountant dient bij het bepalen van de materialiteit

volledige financiële overzicht. Indien hij daartoe aanleiding

dezelfde overwegingen toe te passen als bij een

ziet tijdens het uitvoeren van de opdracht, stelt de

controleopdracht.

accountant de materialiteit bij.
Verkrijgen van kennis van

Diverse detailvereisten en toepassingsgerichte aanwijzingen

de huishouding

op dit onderwerp.

Plannen en uitvoeren van

Vereisten en toepassingsgerichte aanwijzingen ten aanzien

Vereisten zijn veel minder gedetailleerd geformuleerd en

werkzaamheden

van:

raken minder specifieke punten dan nu in ISRE 2400 zijn

• onderkennen van risico’s (verhoogde kans op materiële

onderkend (zie hiervoor de bullets links van deze kolom en

fouten);

Vereisten zijn veel minder gedetailleerd geformuleerd.

volgende regels van deze tabel).

• schattingen management;
• transacties met verbonden partijen;
• ongebruikelijke transacties, inclusief een lijst van
voorbeelden;
• fraude;
• overtreden van wet- en regelgeving;
• continuïteit;
• niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen;
• Information Produced by the Entity;
• gebruikmaken van werkzaamheden van anderen ;
• gebeurtenissen na balansdatum.
Verbonden partijen

De accountant is alert op indicatoren voor transacties met

Niet specifiek geregeld.

verbonden partijen en de zakelijkheid daarvan.
Continuïteit

Diverse vereisten ten aanzien van het beoordelen van de

Niet specifiek geregeld.

continuïteitsveronderstelling.
Gebruikmaken van de

Als de accountant gebruikmaakt van de werkzaamheden

Slechts genoemd dat de accountant als onderdeel van zijn

werkzaamheden van

van derden dient hij werkzaamheden te verrichten om vast

werkzaamheden kennis kan nemen van rapporten van

anderen

te stellen dat deze derde voldoende deskundig is en dat de

andere accountants. Geen specifieke regelgeving over het

werkzaamheden van deze derde van voldoende kwaliteit

beoordelen van:

en geschikt zijn om te dienen als onderbouwing voor de

• vakbekwaamheid van betreffende accountant;

accountant.

• kwaliteit en geschiktheid door derde uitgevoerde
werkzaamheden.

Gebeurtenissen na

Uitgebreid aandacht voor:

In de standaard is slechts opgenomen dat de accountant

balansdatum

• verschillende periodes tussen balansdatum – opmaken

navraag dient te doen naar gebeurtenissen na balansdatum.

jaarrekening – datum verklaring – vaststellen
jaarrekening – deponeren jaarrekening;
• wat te doen bij het vaststellen van gebeurtenissen na
balansdatum;
• wat te doen als management de jaarrekening niet wenst
aan te passen a.g.v. gebeurtenissen na balansdatum.
Schriftelijke bevestiging

Diverse detailvereisten over welke onderwerpen in de

Slechts opgenomen is: ‘De accountant verkrijgt een

bevestigingsbrief van het management aan de orde dienen

schriftelijke bevestiging van het bestuur van de entiteit’.

te komen en tevens geeft de standaard antwoord op de
vraag wat de accountant moet doen als management
weigert de gevraagde bevestigingen te ondertekenen.
Voorts schrijft de standaard voor dat de datum van de
bevestigingsbrief zo dicht mogelijk bij de datum van de
beoordelingsverklaring ligt.
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ISRE 2400 Revised

COS 2400

Voldoende en

Benadrukt wordt dat de accountant dient vast te stellen dat

Vereisten zijn veel minder gedetailleerd geregeld.

geschikt bewijs

hij voldoende en geschikt bewijs heeft om een conclusie
te kunnen trekken. Indien dit niet het geval is dient hij
aanvullende werkzaamheden te verrichten. Dit is hij ook
verplicht als hij een vermoeden heeft van een materiële fout
in de financiële informatie.
In beide gevallen worden ook nog verschillende
toepassingsgerichte aanwijzingen gegeven.

Vormen van de

Bij het vormen van zijn conclusie maakt de accountant de

De accountant dient zijn conclusies die zijn getrokken

conclusie

volgende overwegingen:

op grond van de bij de beoordelingsopdracht verkregen

• is financiële informatie opgesteld in overeenstemming

informatie te beoordelen en te wegen.

met gekozen verslaggevingsstelsel en is stelsel juist
uiteengezet in de grondslagen;
• voldoende toelichtingen in financiële informatie;
• impact van ongecorrigeerde fouten;
• impact van schattingen.
Strekking van de

Uitgebreide vereisten en toepassingsgerichte aanwijzingen

Vereisten zijn veel minder gedetailleerd geformuleerd. Het

beoordelingsverklaring

ten aanzien van het evalueren van geconstateerde materiële

wegen van bevindingen is slechts algemeen geformuleerd.

fouten, het niet hebben kunnen verkrijgen van voldoende

De formulering van de verschillende mogelijkheden voor

informatie en de als gevolg daarvan te trekken conclusies

conclusies zijn niet verder uitgewerkt.

(‘schone’ verklaring, verklaring met beperking, onthouden
van conclusie, afkeuren).
Daarnaast wordt de formulering van de verschillende
soorten conclusies voorgeschreven.
Opbouw van de

Nieuw format voor de beoordelingsverklaring is opgenomen,

beoordelingsverklaring

daarin nieuw opgenomen:

Niet specifiek geregeld.

• aparte paragrafen met daarin verantwoordelijkheden van
bestuur en accountant;
• aparte verklaring betreffende overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen;
• mogelijkheid tot opnemen van ‘overige
aangelegenheden’ paragraaf of paragraaf ter
benadrukking van een aangelegenheid.
Kwaliteit

Vereisten omtrent:

Niet specifiek geregeld.

• EQCR;
• professioneel kritische instelling;
• bekend zijn met controletechnieken;
• betrokkenheid van de partner gedurende alle fases van
de opdracht.

Reikwijdte ISRE 2400 Revised en ISRE 2410
In de introductie van ISRE 2400 Revised staat duidelijk
de reikwijdte van de nieuwe standaard. ISRE 2400
Revised is van toepassing wanneer een beoordeling van
historische financiële overzichten wordt uitgevoerd en
wanneer de uitvoerder van de beoordelingsopdracht
niet tevens de controlerend accountant van
de jaarrekening van de entiteit is. Wanneer de
onafhankelijke accountant die de jaarrekening van de
entiteit controleert wel wordt gevraagd om financiële
overzichten of tussentijdse informatie te beoordelen
van die entiteit, dan is ‘ISRE 2410 – Review of Interim
Financial Information Performed by the Independent
Auditor of the Entity’ van toepassing. Dit onderscheid
werd in COS 2400 niet duidelijk gemaakt.

Opdrachtaanvaarding
In de nieuwe standaard is veel meer aandacht
voor de voorwaarden en het proces rondom
opdrachtaanvaarding (COS 210). In de huidige
COS 2400 wordt weliswaar ingegaan op het (verplicht)
opstellen van een schriftelijke opdrachtbevestiging,
maar in de nieuwe standaard wordt het hele
acceptatietraject van klant en/of opdracht en ook
de voortzetting van bestaande opdrachten meer
in detail uitgewerkt en lijkt hiermee op het traject
van opdrachtaanvaarding en –continuering uit de
controlepraktijk. Zo is nu als concrete vereiste in
ISRE 2400 Revised opgenomen dat de accountant
voor aanvang van de beoordelingsopdracht een
onafhankelijkheidsanalyse opstelt (dit is nu alleen in de
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NVO geregeld) en dat hij een risicoanalyse opneemt
in het dossier, waaruit zijn beoordeling blijkt of het
wel juist is een beoordelingsopdracht uit te voeren
(is de opdrachtgever niet controleplichtig?), wat zijn
inschatting van de integriteit van het management is,
of het management de accountant geen beperkingen
oplegt waardoor de opdracht niet goed kan worden
uitgevoerd en de beoordeling van de geschiktheid
van het toe te passen verslaggevingsstelsel. Bij
het beoordelen van de geschiktheid van het
verslaggevingsstelsel wordt rekening gehouden met
de gebruikers van het stuk, de aard van de organisatie,
het doel van de financiële informatie en de aard van
de financiële informatie (betreft het een volledige
jaarrekening, of een gedeelte daarvan).
Wanneer de accountant bij een of meerdere van
deze voorwaarden voor opdrachtaanvaarding tot de
conclusie komt dat er niet aan wordt voldaan, dan
moet hij in principe tot het besluit komen de opdracht
niet te aanvaarden.
Indien de accountant concludeert dat hij de opdracht
kan aanvaarden, dan bevestigt hij dit schriftelijk
bij voorkeur in een opdrachtbevestiging.
ISRE 2400 Revised schrijft voor welke onderwerpen de
opdrachtbevestiging moet raken, waaronder het doel
en de gebruikers van de financiële overzichten, het
verslaggevingsstelsel en de verantwoordelijkheden
van accountant en directie. Daarnaast benadrukt de
opdrachtbevestiging dat een beoordelingsopdracht
gericht is op het verstrekken van beperkte mate van
zekerheid en dat dit inhoudt dat de accountant geen
controle uitvoert en hij daarom geen controleverklaring
verstrekt.
Aard van de uit te voeren werkzaamheden
De werkzaamheden van de accountant tijdens het
uitvoeren van een beoordelingsopdracht bestaan
in de basis uit het inwinnen van inlichtingen en het
uitvoeren van cijferanalyses. Daarnaast dient hij over
adequate kennis te beschikken van de huishouding
en van het van toepassing zijnde verslaggevingsstel.
De werkzaamheden zullen zich met name richten op
de materiële posten in de jaarrekening, inclusief de
toelichtingen, en op de posten waarin hij een risico op
materiële fouten heeft onderkend (COS 315).
Wanneer niet voldoende bewijs wordt verkregen
door het inwinnen van inlichtingen en het uitvoeren
van cijferanalyses, dan moet de accountant
aanvullende werkzaamheden verrichten waardoor
hij wel voldoende bewijs verkrijgt waarop hij zijn
conclusie kan baseren. De accountant verricht ook
aanvullende werkzaamheden wanneer hij op basis
van de ingewonnen inlichtingen en cijferanalyses het
vermoeden heeft dat in de jaarrekening een materiële
fout aanwezig is. ISRE 2400 Revised biedt weliswaar
meer aanknopingspunten voor deze aanvullende uit
te voeren werkzaamheden dan de huidige COS 2400,
maar welke aanvullende werkzaamheden wanneer
moeten worden uitgevoerd laat ISRE 2400 Revised in

principe over aan het professional judgement van de
accountant.
Als voorbeelden van aanvullende werkzaamheden
worden genoemd het inwinnen van aanvullende
inlichtingen of het verder in detail uitbreiden van reeds
uitgevoerde cijferanalyse. Ook kan de accountant
besluiten om gegevensgerichte werkzaamheden uit
te voeren, zoals bijvoorbeeld aansluitingen maken
met onderliggende documentatie of bevestigingen
verkrijgen van derden. Als voorbeeld van een
situatie waarin de accountant op grond van
ISRE 2400 Revised aanvullende werkzaamheden moet
verrichten wordt gegeven de situatie dat in de
openstaande debiteurenvorderingen een aanzienlijk
bedrag aan oude, vervallen posten staat, waarvoor
geen voorziening voor oninbaarheid is getroffen.
In dat geval moet de accountant hierop (in detail)
doorvragen bij het management en afhankelijk van
de verkregen antwoorden besluit de accountant of
hij daarmee voldoende bewijs heeft verkregen of dat
hij zijn werkzaamheden nog verder uitgebreid.
Te denken valt hierbij nog aan het opvragen van bewijs
van de afloop van de vordering of het opvragen van
een debiteurenconfirmatie. Als de accountant ook na
het uitvoeren van de aanvullende werkzaamheden niet
over voldoende bewijs beschikt, zal hij dit mee laten
wegen in het vormen van zijn conclusie.
In ISRE 2400 Revised is verder specifiek opgenomen
dat de accountant tijdens de uitvoering van zijn
werkzaamheden voldoende aandacht besteedt aan
en kennis verkrijgt over (transacties met) verbonden
partijen, fraude, het niet voldoen aan wet- en
regelgeving en de continuïteits¬veronderstelling van de
onderneming. Bij al deze onderwerpen zijn duidelijk de
invloeden zichtbaar vanuit de COS (respectievelijk
COS 550, 240, 250, 570).
Voorts komen in ISRE 2400 Revised nu uitgebreid
onderwerpen aan bod als schattingen van het
management (COS 540), het gebruikmaken van
werkzaamheden van andere accountants of
deskundigen (COS 620), ongebruikelijke transacties,
significante wijzigingen bij betreffende opdrachtgever,
het testen van journaalposten, significante
gebeurtenissen rond en na balansdatum (COS 560),
ongecorrigeerde fouten uit het verleden en niet
uit de balans blijkende verplichtingen. Voor al deze
onderwerpen geldt dat zij aan bod dienen te komen
tijdens het uitvoeren van een beoordelingsopdracht
en dus dat hier werkzaamheden voor gepland moeten
worden en vastleggingen in het dossier moeten
plaatsvinden (COS 230).
Engagement quality
Op het vlak van quality control is ook duidelijk zichtbaar
dat ISRE 2400 Revised aandacht heeft gekregen voor
zaken welke ook relevant zijn voor het uitvoeren
van opdrachten gericht op het verstrekken van een
redelijke mate van zekerheid. Op het gebied van
kwaliteit zijn dan ook, net als in de vorige paragraaf,
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veel parallellen te trekken naar de vereisten rondom het
kwaliteitsaspect bij controleopdrachten.
ISRE 2400 Revised besteedt expliciet aandacht aan het
verplicht voldoen door de accountant aan de voor hem
geldende ethische en onafhankelijkheidsvoorschriften
en schrijft voor dat de opdracht en verklaring
kwaliteitsprocedures moeten doorlopen. Voorts
benadrukt de ISRE dat beoordelingsopdrachten niet
mogen worden uitgevoerd wanneer deze niet passend
zijn in de omstandigheden. Te denken valt bijvoorbeeld
aan situaties waarin de opdrachtgever controleplichtig
is.
Daarnaast wordt genoemd dat het team over de
juiste capaciteiten en het juiste kennisniveau dient
te beschikken waarin wordt onderstreept dat de
uitvoerders van de opdrachten moeten beschikken
over kennis en ervaring met controletechnieken. Deze
ervaring met controletechnieken is een vereiste omdat
immers een assurance-opdracht wordt uitgevoerd.
Verder wordt de partnerbetrokkenheid, zoals
we deze kennen vanuit de controleopdrachten,
nu ook specifiek benoemd bij het uitvoeren van
beoordelingsopdrachten. Hieronder valt het (zichtbaar)
betrokken zijn bij het plannen van de opdracht en
de aansturing van de werkzaamheden, alsmede het
zorg dragen voor een team dat beschikt over de juiste
capaciteiten. Voorts is de partner op grond van ISRE
2400 Revised verantwoordelijk voor het voldoen aan

Figuur 1: Goedkeurende reviewverklaring in het geval van een
beoordelingsopdracht van een complete jaarrekening, opgesteld in
overeenstemming met een algemeen aanvaard verslaggevingsstelsel

INDEPENDENT PRACTITIONER’S REVIEW REPORT
To: Appropriate Addressee

Report on the Financial Statements
We have reviewed the accompanying financial statements of ABC Company, which comprise the statement of
financial position as at December 31, 20X1, and the statement of comprehensive income, statement of changes
in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies
and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.

Practicioner’s Responsibility
Our responsibility is to express a conclusion on the accompanying financial statements. We conducted our review
in accordance with International Standard on Review Engagements (ISRE) 2400 (Revised), Engagements to Review
Historical Financial Statements. ISRE 2400 (Revised) requires us to conclude whether anything has come to our
attention that causes us to believe that the financial statements, taken as a whole, are not prepared in all material
respects in accordance with the applicable financial reporting framework. This Standard also requires us to
comply with relevant ethical requirements.
A review of financial statements in accordance with ISRE 2400 (Revised) is a limited assurance engagement. The
practitioner performs procedures, primarily consisting of making inquiries of management and others within the
entity, as appropriate, and applying analytical procedures, and evaluates the evidence obtained.
The procedures performed in a review are substantially less than those performed in an audit conducted in
accordance with International Standards on Auditing. Accordingly, we do not express an audit opinion on these
financial statements.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that these financial statements
do present fairly, in all material respects, (or do not give a true and fair view of) of the financial position of ABC
Company as at December 31, 201X, and of its financial performance and cash flows for the year then ended, in
accordance with the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements
[Form and content of this section of the practitioner’s report will vary depending on the nature of the practitioner’s
other reporting responsibilities.]

de beoordelingsstandaard en de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving, het uitbrengen van de verklaring
in overeenstemming met de geldende ‘Engagement
Quality Control Review – regels’ (EQCR) (COS 220) en is
hij verantwoordelijk voor adequate dossiervorming.
Voorts schrijft ISRE 2400 Revised nog een aantal zaken
voor met betrekking tot communicatie gericht aan
het management en degenen belast met governance.
De accountant dient op basis van zijn professional
judgement te bepalen wat relevante zaken zijn om
onder de aandacht te brengen bij management en
degenen belast met governance. Hierbij worden
voorbeelden genoemd als relevante bevindingen welke
zijn gebleken uit de uitgevoerde werkzaamheden,
waaronder zaken die hebben geleid tot een
aanpassing van de conclusie van de accountant in de
beoordelingsverklaring.
Bevestiging door de directie
Alvorens de accountant komt tot het afgeven van
een beoordelingsverklaring, dient hij een schriftelijke
bevestiging van de directie te hebben ontvangen. In
tegenstelling tot de huidige COS 2400 waarin slechts
staat opgenomen dat de accountant ‘een schriftelijke
bevestiging van het bestuur van de entiteit ontvangt’
schrijft ISRE 2400 Revised voor welke punten in ieder
geval door de directie bevestigd dienen te worden en
geeft aan wat de accountant moet doen wanneer hij
niet een dergelijke bevestiging ontvangt. De datum
van de bevestigingsbrief ligt niet na de datum van de
beoordelingsverklaring.
Beoordelingsverklaring
Een beoordelingsopdracht uitgevoerd in
overeenstemming met ISRE 2400 Revised leidt (mits
de accountant geen bevindingen heeft) tot een
beoordelingsverklaring waarin de accountant tot
een negatief geformuleerde conclusie (‘negative
assurance’) komt. Dit houdt in dat de accountant
concludeert dat naar zijn oordeel niets is gebleken
op basis waarvan hij zou moeten concluderen dat de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft, of (indien
het stuk niet is opgesteld in overeenstemming met
algemeen aanvaarde grondslagen) dat niets is gebleken
op basis waarvan hij zou moeten concluderen dat de
jaarrekening niet in alle materieel zijnde aspecten is
opgesteld in overeenstemming met de van toepassing
zijnde grondslagen.
In deze nieuwe voorbeeldtekst zien we direct de
invloeden vanuit de recentelijk herziene
controlestandaarden terug. In de nieuwe format voor
de verklaring wordt nu, net als in de controleverklaring,
duidelijk in aparte alinea’s aandacht besteed aan de
verantwoordelijkheid van de directie en de
verantwoordelijkheid van de accountant. Daarnaast
geven we in de nieuwe beoordelingsverklaring ook een
verklaring af betreffende overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen. Hierbij geldt als specifiek
aandachtspunt voor de Nederlandse situatie dat
entiteiten waarvoor een beoordelingsopdracht
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wordt uitgevoerd veelal zullen vallen onder de
definitie ‘klein’ wanneer de grootte-criteria van
BW 2 Titel 9 worden toegepast. Dit houdt in dat in veel
beoordelingsopdrachten alleen verklaard zal worden
dat de overige gegevens zijn toegevoegd aan de
jaarrekening, maar dat geen verklaring zal worden
gegeven omtrent het bestuursverslag. Deze paragraaf is
dus te vergelijken met die we afgeven in het geval van
een vrijwillige controle.
De negatieve formulering van de conclusie (‘negative
assurance’) is niet gewijzigd ten opzichte van onze
huidige beoordelingsverklaring. Ook wordt ongewijzigd
benadrukt dat minder werkzaamheden zijn uitgevoerd
dan ingeval een controleopdracht zou zijn uitgevoerd,
er geen controleverklaring en slechts een beperkte
mate van zekerheid wordt verstrekt.
In ISRE 2400 Revised vinden we ten opzichte van
COS 2400 uitgebreidere richtlijnen terug over wat
te doen als de accountant niet in staat is, ook niet
na alternatieve werkzaamheden, om voldoende
onderbouwend bewijs te verkrijgen, of als hij een
materiële fout heeft geconstateerd. Hier volgt
ISRE 2400 Revised eigenlijk dezelfde denklijnen als
COS 700 en COS 705. Het is volgens ISRE 2400 Revised
mogelijk dat de accountant bij een
beoordelingsopdracht:
• zich onthoudt van een conclusie (te vergelijken
met de oordeelonthouding in het geval van een
controleopdracht);
• een beperking aanbrengt in zijn conclusie (te
vergelijken met de verklaring met beperking bij een
controleopdracht);
• een afkeurende conclusie trekt (te vergelijken met
een afkeurende verklaring bij een controleopdracht).
Verder kan de accountant het in bepaalde
situaties noodzakelijk vinden om een paragraaf ter
benadrukking van een aangelegenheid toe te voegen
aan de verklaring, ongeacht wat de strekking van
deze verklaring is, of een ’overige aangelegenheden‘
paragraaf.
drs. Merel van Baarle RA

Update. nummer 4, december 2012

25

Overheid en non-profit

26

Update. nummer 4, december 2012

26

Impairment test vastgoed ook in
de onderwijssector van belang
Het voortduren van de economische crisis, bezuinigingen,
het teruglopen van bekostiging door een daling van
leerlingen- of studentenaantallen en leegstand van
gebouwen, vormen indicaties voor een mogelijke
bijzondere waardevermindering van het vastgoed in de
onderwijssector. Hoe wordt vastgesteld of er inderdaad
sprake is van een bijzondere waardervemindering van
het onderwijsvastgoed? Hoe gaat het bepalen van een
bijzondere waardevermindering in zijn werk? In dit
artikel wordt hier nader op ingegaan.
Aanleiding
Het vaststellen of sprake is van een bijzondere
waardevermindering (hierna: impairment) is van
belang voor het in de balans opgenomen vastgoed en
andere materiële vaste activa, waaronder inventaris.
Dit speelt met name bij onderwijsinstellingen in het
middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.
Voor het primair en het voortgezet onderwijs ligt
de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting
veelal bij gemeenten, die de gebouwen als vast actief
opnemen in de eigen jaarrekening, met uitzondering
van de situatie van doordecentralisatie, waarbij
de verantwoordelijkheid wel bij het primair en het
voortgezet onderwijs ligt.
Kerncijfers 2007-2011 van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijzen uit dat
leerlingen- en studentenaantallen fors kunnen
fluctueren. Demografische ontwikkelingen, (regionaal)
teruglopende deelnemersaantallen en de druk op
het macro-economisch budget vragen om een
kritische houding van instellingen ten aanzien van het
huisvestingsbeleid op lange termijn. Daarnaast raakt
de huidige economische crisis en meer specifiek de
vastgoedcrisis mogelijk ook de verhandelbaarheid
van buiten gebruik gestelde schoolpanden. Dat geldt
ook voor de functionaliteit en voor de vaak beperkte
bestemmingsmogelijkheden. Ten slotte hebben
instellingen te maken met de onzekerheid van het
politieke klimaat en de keuzes die de overheid maakt
bij het verdelen van de rijksmiddelen. Bestaande,

maar ook nieuwe panden, kunnen hierdoor op termijn
overbodig worden.
Impairment
Bij onderwijsvastgoed kan een verlaging van de
boekwaarde niet alleen het gevolg zijn van jaarlijkse
afschrijvingen op basis van de verwachte gebruiksduur,
maar ook van een impairment. Een impairment is het
bedrag waarmee de boekwaarde de realiseerbare
waarde overschrijdt (RJ 121.106).
Minimaal op iedere balansdatum dient te worden
beoordeeld of er externe dan wel interne indicaties
zijn of een actief aan een impairment onderhevig
is. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn
diverse indicaties opgenomen die in ieder geval in
de beoordeling dienen te worden betrokken
(RJ 121 ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste
activa’). Deze zijn overigens niet limitatief. Als er
indicaties voor een impairment bestaan, dient een
onderwijsinstelling te beoordelen of de boekwaarde
van onderwijsvastgoed nog terugverdiend kan worden.
Het onderkennen van een impairment
In de tabel op de volgende pagina zijn diverse indicaties
(RJ 121.203) opgenomen die in ieder geval in de
beoordeling of sprake is van een impairment dienen
te worden betrokken. In de kolom onderwijssector
hebben wij deze indicaties specifiek gemaakt voor de
onderwijssector.
Een onderwijsinstelling dient niet alleen alert te zijn
op de in RJ 121 genoemde indicaties, maar dient ook
kritisch te zijn op andere relevante gebeurtenissen
en overige beschikbare informatie. Er moet jaarlijks
worden bepaald en gedocumenteerd of er een indicatie
is voor een impairment. Alleen als er een indicatie is
voor een impairment, dient de impairment te worden
bepaald en gedocumenteerd.
Hoe bepaal je een impairment?
Indien zich een indicatie voordoet dat
onderwijsvastgoed mogelijk aan een impairment
onderhevig is, kan dit erop wijzen dat de resterende
levensduur, de afschrijvingsmethode of de restwaarde
van het actief moet worden herzien. De onderwijsinstelling dient na te gaan of de boekwaarde nog
terugverdiend kan worden (RJ 121.104).
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Tabel: Voorbeelden externe indicaties
RJ 121.203

Onderwijssector

Gedurende de verslagperiode zijn er duidelijke aanwijzingen dat de

De marktwaarde van het onderwijsvastgoed is door toenemende

marktwaarde van een actief beduidend meer is gedaald dan verwacht zou

beschikbaarheid van vergelijkbare, voor het onderwijs geschikte panden,

mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd of het normale gebruik.

gedaald.

Belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben

Wijzigingen in techniek (zoals ICT), onderwijsmethodes en andere belangrijke

zich in de verslagperiode voorgedaan of zullen zich in de nabije toekomst

wijzigingen in de eisen die worden gesteld aan de onderwijshuisvesting en

voordoen op het terrein van techniek, markt, economische of wettelijke

ontwikkelingen op het gebied van duurzaam huisvesten zorgen voor een

verplichtingen in de omgeving waarin de rechtspersoon actief is dan wel in de

significante daling van de marktwaarde.

markt waaraan een actief dienstbaar is.
Wijziging in bekostigingsstructuur van onderwijsinstellingen.
Wijzigingen in de marktomstandigheden van onderwijsinstellingen. Factoren
kunnen zijn:
• lokale demografische ontwikkelingen;
• ontwikkelingen in het onderwijsaanbod in de regio;
• veranderingen in het (lokale) overheidsbeleid. Denk hierbij aan
bezuinigingen.
• dalende prognoses in leerlingen- of studentenaantallen.
Marktrentes of andere marktrentabiliteitseisen op investeringen zijn

Wijzigingen in de marktrente die de disconteringsvoet naar verwachting

de afgelopen periode gestegen en beïnvloeden naar verwachting de

beïnvloeden. Aanleiding kan zijn:

disconteringsvoet en daarmee in belangrijke mate de realiseerbare waarde.

• het vervallen van rentevaste periodes van leningen (oversluiten tegen
hogere rente);
• vervallen van garantieregelingen op leningen (door Rijk of waarborgfonds);
• verslechterde vermogensposities door afwaardering vaste activa.

Tabel: Voorbeelden interne indicaties
RJ 121.203

Onderwijssector

Er zijn duidelijke aanwijzingen van economische veroudering van of fysieke

Zichtbaar intensief gebruik door studenten waardoor zichtbare schade aan

schade aan een actief.

activa is ontstaan.

Belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben

Belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de onderwijsinstelling

zich in de verslagperiode voorgedaan of doen zich naar verwachting in de

hebben zich in de verslagperiode voorgedaan of doen zich naar verwachting

nabije toekomst voor in de mate waarin of de manier waarop een actief

in de nabije toekomst voor in de mate waarin of de manier waarop een actief

wordt gebruikt of naar verwachting zal worden gebruikt. Deze veranderingen

wordt gebruikt of naar verwachting zal worden gebruikt. Deze veranderingen

omvatten plannen tot beëindiging of herstructurering van de activiteiten

omvatten plannen tot beëindiging of herstructurering van de activiteiten,

waartoe een actief behoort dan wel het afstoten daarvan op een eerdere

waartoe het onderwijsvastgoed behoort dan wel het afstoten daarvan op een

datum dan verwacht.

eerdere datum dan verwacht. U kunt daarbij denken aan verplaatsen van de
activiteiten op basis van een nieuw strategische beleidsplan of een herijking van
het onderwijshuisvestingsplan. Klopt de gebruiksperiode nog?

Er zijn duidelijke aanwijzingen vanuit interne rapportages

Duidelijke aanwijzingen vanuit interne rapportages die aantonen dat de

die aantonen dat de economische prestaties van een actief

economische prestaties van het onderwijsvastgoed beduidend minder

beduidend minder zijn of zullen zijn dan verwacht.

zijn of zullen zijn dan verwacht als gevolg van daling in leerlingen- of
studentenaantallen of een verschuiving van activiteiten tussen locaties
(mismatch tussen benodigde en beschikbare capaciteit per faculteit of
BRIN-nummer).
Duidelijke aanwijzingen dat de resultaten van de onderwijsinstelling
de komende jaren minder zullen zijn dan verwacht, bijvoorbeeld door
exploitatieverliezen.
Nettokasstromen of operationele resultaten zijn (beduidend) lager dan
gebudgetteerd.
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De boekwaarde moet consistent bepaald worden met
de wijze waarop de realiseerbare waarde wordt
vastgesteld (RJ 121.508). De onderwijsinstelling dient
hiervoor de realiseerbare waarde van het actief te
schatten.

3. kostenbenadering: de opbrengstwaarde wordt
bepaald door de kosten die men zou moeten
maken om het actief te vervangen door een (in
economische zin) vergelijkbaar actief (koop of huur
van vergelijkbaar onderwijsvastgoed).

Relatie waardevermindering en
instellingswaarde als geheel
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde
voor het individuele actief te bepalen, dient de
onderwijsinstelling de realiseerbare waarde te bepalen
van de kasstroomgenererende eenheid (hierna:
KGE) waartoe het actief behoort (RJ 121.501). De
realiseerbare waarde van een individueel actief kan
bijvoorbeeld niet worden bepaald indien het individuele
actief kasstromen genereert die in hoge mate
afhankelijk zijn van andere activa.

Bedrijfswaarde
Onder de bedrijfswaarde van onroerende zaken wordt
verstaan de contante waarde van de aan een actief
of samenstel van activa toe te rekenen geschatte
toekomstige kasstromen die worden verkregen met
de uitoefening van het bedrijf (RJ 940). Het bepalen
van de bedrijfswaarde bestaat uit de volgende twee
stappen:
• Het kiezen van de uitgangspunten en parameters
voor de bedrijfswaardeberekening, waaronder:
- de gebruiksduur;
- de ontwikkeling van de ingaande kasstromen
(toe te rekenen bekostiging);
- de ontwikkeling van de uitgaande kasstromen;
- duur erfpacht (indien van toepassing);
- de kasstromen voor het terugbrengen in de
originele staat;
- de restwaarde en de sloopkosten.
• Het toepassen van een passende disconteringsvoet.
De disconteringsvoet dient zowel de actuele
marktrente als de specifieke risico’s met
betrekking tot het actief te weerspiegelen. Als
uitgangspunt voor het bepalen van een passende
disconteringsvoet kan een onderwijsinstelling één
van de volgende disconteringsvoeten hanteren:
- de gewogen gemiddelde vermogenskosten van
de onderwijsinstelling;
- de marktrente.

Uit de hiervoor genoemde indicaties kan worden
afgeleid dat het onderwijsvastgoed onderhevig kan
zijn aan een impairment zonder dat sprake is van een
verliessituatie voor de onderwijsinstelling als geheel.
Dit kan het geval zijn indien de onderwijsinstelling
meerdere KGE’s heeft. Een KGE is de kleinst
identificeerbare groep van activa die kasstromen
genereert bij voortgezet gebruik en die in grote
mate onafhankelijk is van kasstromen van andere
activa of groepen van activa (RJ 121.106). Bij een
onderwijsinstelling kan een KGE bijvoorbeeld een
faculteit, een gesegmenteerde sector of een op
zichzelf staande locatie zijn. In de praktijk is het niet
altijd eenvoudig om de kleinst identificeerbare KGE
te bepalen. Het identificeren van een KGE moet
aansluiten op het interne businnessmodel (beleid van
de onderwijsinstelling).
De realiseerbare waarde: de hoogste van
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde
Opbrengstwaarde
De opbrengstwaarde is het bedrag waartegen
een actief maximaal kan worden verkocht, onder
aftrek van nog te maken kosten (RJ 940). De beste
aanwijzing voor de opbrengstwaarde van een actief
is een bindende verkoopovereenkomst van dat actief.
Een bindende verkoopovereenkomst zal echter
zelden aanwezig zijn. Daarom worden in de praktijk
verschillende waarderingsmethoden gehanteerd.
Een methode dient te worden gehanteerd die het
beste de opbrengstwaarde benadert. Voorbeelden
van waarderingsmethoden voor het bepalen van de
opbrengstwaarde zijn:
1. marktbenadering: de opbrengstwaarde van een
actief wordt bepaald aan de hand van transacties
van vergelijkbare activa (transacties van vergelijkbaar
onderwijsvastgoed);
2. inkomstenbenadering: de opbrengstwaarde wordt
bepaald aan de hand van de contante waarde van
de toekomstige kasstromen die door het actief
worden gegenereerd bij vervreemding (vergoeding
voor het overdragen van de onderwijsactiviteiten);
en

RJ 121.310 bevat voorts nog de volgende grondslagen
die van belang zijn voor het schatten van toekomstige
kasstromen:
• kasstroomprognoses dienen te worden gebaseerd
op redelijke en onderbouwde veronderstellingen
die de beste schatting van de leiding van de
onderwijsinstelling weergeven van de economische
omstandigheden die van toepassing zullen zijn
gedurende de resterende levensduur van het actief;
• kasstroomprognoses dienen te worden gebaseerd
op de meest recente budgetten die zijn
goedgekeurd (voor onderwijsinstellingen kunnen dit
bekostigingsgegevens zijn); en
• omdat er over het algemeen geen betrouwbare en
gedetailleerde kasstroomprognoses voorhanden
zijn voor een periode langer dan vijf jaar dienen
kasstroomprognoses na die periode te worden
geschat door extrapolatie van de prognoses
gebaseerd op budgetten, gebruikmakend van een
vast of dalend groeicijfer (studentenaantallen) voor
latere jaren, behalve wanneer een toenemende
groei kan worden gerechtvaardigd.
Schattingen van toekomstige kasstromen dienen te
omvatten (RJ 121.311):
• geschatte kasstromen bij voortgezet gebruik van het
actief;
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Tabel 1: Cijfermatige toelichting taxatiewaarde
Activa		

Pand I		

Boekwaarde		

€ 30 miljoen

Taxatiewaarde

€ 25 miljoen

• geschatte kasuitgaven die nodig zijn om de
kasstromen te genereren en die direct kunnen
worden toegewezen of toegerekend op een
redelijke en consistente basis; en
• de geschatte nettokasstroom bij het afstoten van
het actief aan het einde van de levensduur.
Praktijkvoorbeeld
Indicatie
Onlangs is het vastgoed dat in eigendom is van
onderwijsinstelling A door een onafhankelijke en
deskundige externe partij getaxeerd ten behoeve
van het bepalen van de herbouwwaarde voor de
opstalverzekering. Het vastgoed wordt door A
volledig gebruikt. Uit de taxatieverslagen komt
naar voren dat van één van de panden (pand I) de
taxatiewaarde ter hoogte van € 25 miljoen fors lager
is dan de boekwaarde ter hoogte van € 30 miljoen.
A waardeert in de jaarrekening het vastgoed tegen
kostprijs rekening houdend met afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen. Op grond van de
verslaggevingsregels (RJ 121.203) is de fors lagere
taxatiewaarde een indicatie voor een impairment van
het desbetreffende pand.
Het verschil tussen de taxatiewaarde ten behoeve van
het bepalen van de herbouwwaarde en de boekwaarde
wordt mede veroorzaakt door specifieke investeringen
in pand I die noodzakelijk waren voor het gebruik van
pand I binnen onderwijsinstelling A: het opleiden van
studenten. Deze specifieke investeringen komen in casu
niet tot uitdrukking in de taxatiewaarde.
Pand I genereert zelf geen kasstromen. Ten behoeve
van het beoordelen of er sprake is van een impairment
van pand I, wordt pand I toegewezen aan de KGE
waartoe pand I behoort. De kleinste KGE’s van
onderwijsinstelling A betreffen conform het eigen
businessmodel de afzonderlijke brinnummers
(eveneens onderwijssectoren, een brinnummer is de
identificatie van een instelling aan de hand van een
Basis Registratie Instellingen-nummer, toegekend door
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
Een onderwijsinstelling kan bestaan uit meerdere
brinnummers; brinnummers kunnen vervolgens bestaan
uit meerdere locaties of panden. Pand I behoort tot
BRIN 01. BRIN 01 is kleinste KGE van onderwijsinstelling
A waartoe pand I behoort. De boekwaarde van de

Tabel 2:Cijfermatige toelichting op brinnummerniveau
Activa		

BRIN 01		

Boekwaarde		

€ 38 miljoen

Bedrijfswaarde

€ 34 miljoen

andere activa van BRIN 01 bedraagt € 8 miljoen. Dit
betreffen met name de specifieke investeringen in pand
I die noodzakelijk waren voor het gebruik van pand
I binnen onderwijsinstelling A. In totaal bedraagt de
boekwaarde van de activa van BRIN 01 € 38 miljoen.
Bedrijfswaardeberekening
De bedrijfswaarde is een middel om de
terugverdiencapaciteit van de afzonderlijke KGE’s
waartoe activa behoren te bepalen en wordt
berekend door de toekomstige (verwachte)
kasstromen contant te maken. De uitkomst van de
bedrijfswaardeberekening is sterk afhankelijk van de
gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen
voor de toekomstige exploitatie. Een kleine verandering
in één van die factoren kan een groot effect hebben op
de uitkomst van de berekening.
De bedrijfswaardeberekening op BRIN 01, waartoe
pand I behoort, resulteert tot een bedrijfswaarde ter
hoogte van € 34 miljoen. De bedrijfswaardeberekening
is gebaseerd op onder andere de volgende
uitgangspunten en veronderstellingen:
• Rijksbijdrage gebaseerd op een gemiddelde groei
van de leerlingenpopulatie van 1% per jaar.
• Jaarlijkse instandhoudingsuitgaven (circa € 0,4
miljoen) om BRIN 01 operationeel te houden.
• Inflatiecorrectie van 1% per jaar.
• Resterende gebruiksduur van pand I ter hoogte van
40 jaar.
• Restwaarde van activa inclusief de grond ter hoogte
van € 20 miljoen.
• Een disconteringsvoet ter hoogte van de marktrente
om de nominale bedragen contant te maken.
Op basis van de bedrijfswaardeberekening van de
instelling A op brinnummerniveau is hier sprake van een
impairment ter hoogte van € 4 miljoen.
De impairment ter hoogte van € 4 miljoen dient aan
de activa van de eenheid op pro-ratowijze te worden
verdeeld over de boekwaarden van alle activa van
BRIN 01 (RJ 121.520). In dit geval dient € 3,2 miljoen
(= 30/38 x € 4 miljoen) te worden toegerekend aan
pand I en € 0,8 miljoen (= 8/38 x € 4 miljoen) aan de
andere activa waaronder de specifieke investeringen
in pand I die noodzakelijk waren voor het gebruik van
pand I binnen onderwijsinstelling A.
Presentatie en toelichting
Voor iedere categorie van activa (groep van activa
die voor wat betreft aard en functie voor de
onderwijsinstelling overeenkomen (RJ 121.802)) dient in
de jaarrekening te worden toegelicht (RJ 121.801):
• het bedrag aan impairments verantwoord in de
staat van baten en lasten en de posten waarin deze
zijn opgenomen;
• het bedrag aan terugnemingen van impairments
verantwoord in de staat van baten en lasten en de
posten waarin deze zijn opgenomen;
• de bedragen aan impairments die gedurende
het boekjaar rechtstreeks ten laste van het eigen
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vermogen zijn verantwoord (wanneer het actief is
gewaardeerd tegen actuele waarde); en
• de bedragen aan terugnemingen van impairments
die gedurende het boekjaar rechtstreeks ten gunste
van het eigen vermogen zijn verantwoord.
Deze vereiste informatie mag worden gepresenteerd
samen met andere informatie voor de desbetreffende
categorie van activa en mag bijvoorbeeld worden
opgenomen in een mutatieoverzicht van de activa
(RJ 121.803).
Wanneer een onderwijsinstelling in meer dan
één onderwijssector activiteiten ontplooit, of
als sprake is van te onderscheiden activiteiten
binnen de onderwijsinstelling, dient de informatie
in het jaarverslag te worden gesegmenteerd
naar bedrijfssegmenten (RJ 660.403). Indien
onderwijsinstellingen RJ 350 ‘Gesegmenteerde
informatie’ toepassen, dienen zij het volgende toe te
lichten voor ieder te rapporteren segment (RJ 121.804):
• het bedrag aan impairments verantwoord in de
staat van baten en lasten en direct ten laste van het
eigen vermogen in het boekjaar; en
• het bedrag aan terugnemingen van impairments
verantwoord ten gunste van de staat van baten
en lasten of direct in het eigen vermogen in het
boekjaar.
Indien een impairment voor een individueel actief of
voor een KGE in het boekjaar is verantwoord, of de
terugneming hiervan, en deze is van materieel belang
voor de jaarrekening van de onderwijsinstelling als
geheel, dient deze toe te lichten (RJ 121.805):
• de belangrijkste gebeurtenissen of omstandigheden
die geleid hebben tot de verantwoording of
terugneming van een impairment;
• het bedrag van de impairment dat is verantwoord of
teruggenomen;
• voor een individueel actief:
• de aard van het actief; en
• het te rapporteren segment waartoe het actief
behoort;
• voor een KGE:
• een beschrijving van de KGE (bijvoorbeeld
faculteit, locatie, brinnummer (BRIN staat voor
Basisregistratie instellingen; onderwijsinstellingen
krijgen rijksbijdrage op brinnummerniveau),
geografisch gebied, een segment waarover
wordt gerapporteerd);
• het bedrag van de verantwoorde of
teruggenomen impairment per categorie van
activa en per te rapporteren segment; en
• indien de samenstelling van activa voor het
identificeren van de KGE gewijzigd is sinds de
vorige schatting van de realiseerbare waarde,
een beschrijving van de eerdere en de actuele
samenvoeging van activa alsmede de reden voor
het wijzigen van de manier waarop de KGE is
bepaald;
• of de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde van
toepassing is;

• indien de realiseerbare waarde de opbrengstwaarde
is, de basis waarop deze is bepaald (bijvoorbeeld
onder verwijzing naar een actieve markt); en
• indien de realiseerbare waarde de bedrijfswaarde is,
de disconteringsvoet(en) gehanteerd bij het schatten
van de actuele en de vroegere bedrijfswaarde
(indien van toepassing).
Indien de impairment (of terugnemingen hiervan)
gedurende de verslagperiode in totaliteit van materieel
belang is voor de onderwijsinstelling als geheel, dient
de onderwijsinstelling een korte omschrijving te geven
van (RJ 121.806):
• de belangrijkste categorieën van activa beïnvloed
door impairments (of terugnemingen) voor zover
geen informatie als hierboven beschreven is
verstrekt; en
• de belangrijkste gebeurtenissen en omstandigheden
die geleid hebben tot de verantwoording van deze
impairments (of terugnemingen hiervan) en voor
zover geen informatie als hierboven beschreven is
verstrekt.
Een onderwijsinstelling wordt aanbevolen de
belangrijkste veronderstellingen die zijn gehanteerd bij
de bepaling van de realiseerbare waarde gedurende het
boekjaar toe te lichten (RJ 121.807).
Tot slot
In dit artikel is weergegeven dat aandacht voor
indicaties voor impairment van vastgoed ook bij
onderwijsinstellingen noodzakelijk is.
De verslaggevingsvoorschriften schrijven voor dat het
uitvoeren van beoordelingen of er sprake is van externe
dan wel interne indicaties die een impairment test
noodzakelijk maken, jaarlijks (per balansdatum) dient te
gebeuren. Dit is een punt dat op de bestuurlijke agenda
zou moeten staan. Interne meerjarenanalyses op
KGE-niveau zijn hiervoor een belangrijk vereiste, maar
komen in de praktijk nog niet geregeld voor. Overigens
beschikken instellingen nog niet in alle gevallen over
de benodigde informatie voor het uitvoeren van
een impairment op KGE-niveau. In dit artikel zijn de
hoofdlijnen van het uitvoeren van een impairment test
aan de orde gekomen. Volledigheidshalve noemen wij
dat het vaststellen of er sprake is van een impairment
niet alleen voor vastgoed geldt, maar ook voor andere
activa, zoals inventaris en verbouwingen.
John van der Burg MSc RA, Wouter Kalkman RA
en drs. André van Vliet RA
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Wet Markt en Overheid: een
gelijkwaardig speelveld voor
economische activiteiten
De wet Markt en Overheid is van kracht (hierna:
Wet M en O). Het doel van deze wet is om oneerlijke
concurrentie door overheidsorganisaties met marktpartijen
te voorkomen en om zo een gelijkwaardig speelveld te
creëren. Uit navraag bij overheidsorganisaties is gebleken
dat nog niet op grote schaal bewustzijn bestaat over
de gevolgen van de Wet M en O. Het is daarom van
belang deze wet onder de aandacht te brengen van
overheidsorganisaties om onbewuste overtreding van
de Wet M en O te voorkomen. Het in concurrentie
treden met marktpartijen wordt in de Wet M en O
als economische activiteit geduid. Voorbeelden van
economische activiteiten zijn de verhuur van ruimten
in overheidsvastgoed en exploitatie van gemeentelijke
accommodaties of exploitatie van een parkeergarage.
Als sprake is van economische activiteiten, dan moeten de
integrale kosten van deze producten en diensten worden
doorberekend aan de afnemers van deze producten en
diensten. In de Wet M en O is de bepaling opgenomen
dat een overheidsorganisatie een inventarisatie maakt van
haar producten en diensten en vervolgens een analyse
verricht op het aanbieden van producten en diensten in
concurrentie met marktpartijen. Vervolgens dient de
overheidsorganisatie voor de economische activiteiten een
integrale kostprijsberekening op te stellen die aansluit bij
de bepalingen die opgenomen zijn in de Wet M en O.

Inleiding
Na een uitleg van de Wet M en O, gaan wij in op
hoe de Wet M en O in de praktijk werkt en wat
de gevolgen zijn voor een overheidsorganisatie.
Vervolgens behandelen wij het onderwerp
dossiervorming en de rol van de toezichthouder en de
accountant. Daarna komen de uitzonderingen aan de
orde en gaan wij in op het overgangsregime zoals dat
is opgenomen in de wet.
De samenhang van de Wet M en O met de (mogelijke)
Vennootschapsbelastingplicht overheid én de Europese
staatsteunregels komt daarna aan de orde. Tot slot
een analyse hoe de Wet M en O in het (bestaande)
wettelijke kader past.
Wat houdt de Wet M en O in?
Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet M en O voor
overheden en overheidsbedrijven van toepassing.
Het doel van de wet is concurrentievervalsing
bij economische activiteiten door overheden te
voorkomen.
De Wet M en O geldt voor het rijk en voor provincies,
gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke
regelingen. Het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie heeft een handreiking
opgesteld om de Wet M en O te verduidelijken
(hierna: Handreiking Wet M en O). Het advies aan
overheidsorganisaties is om kennis te nemen van deze
handreiking van het ministerie. In de Handreiking Wet
M en O is een aantal voorbeelden van economische
activiteiten genoemd:
• exploitatie van parkeergarages, havens of
fietsenstallingen;
• het maken van pasfoto’s door de burgerlijke stand;
• het uitvoeren door een waterschap van (water)
laboratoriumactiviteiten voor derden;
• in de situatie dat de overheid muzikale en
kunstzinnige vorming aanbiedt (muziekschool);
• de verhuur van ruimten in overheidsvastgoed of
sportaccommodaties; en
• het leveren van taxidiensten door een
overheidsvervoersbedrijf (CVV-bedrijven).
Op bovenstaande diensten is de Wet M en O van
toepassing en dienen de integrale kosten aan afnemers
van diensten in rekening te worden gebracht.
Een economische activiteit is in de wet gedefinieerd
als het aanbieden van goederen of diensten op
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een bepaalde markt. Een overheidsorganisatie kan
tevens indirect economische activiteiten uitvoeren,
doordat sprake is van een onderneming waarin de
overheidsorganisatie (eventueel samen met een
andere overheidsorganisatie) beleidsbepalende
invloed heeft. Ook in dat geval is de Wet M en O
van toepassing. In de Handreiking Wet M en O staat
dat of in andere gevallen (dus naast de voorbeelden
die worden vermeld in de Handreiking Wet M en O)
sprake is van een economische activiteit afhangt van
de specifieke omstandigheden van het geval.
In de wet is een aantal uitzonderingen opgenomen,
waaronder activiteiten ten behoeve van het algemeen
belang (publieke taken zoals sociale werkvoorziening).
In een dergelijke uitzonderingssituatie is de wet niet
van toepassing.
Indien de wet van toepassing is, dient de
overheidsorganisatie onder andere de kosten die
samenhangen met aangeboden goederen of diensten,
integraal aan afnemers door te berekenen. Ook als
de wet naar de mening van de overheidsorganisatie
niet van toepassing is, moet een dossier gevormd
worden waarin gemotiveerd is vastgelegd waarom
activiteiten naar de mening van de betreffende
overheidsorganisatie vrijgesteld zijn van de Wet
M en O. Indien de Wet M en O van toepassing
is op activiteiten van de overheidsorganisatie,
moet de integrale kostprijsberekening worden
gedocumenteerd.
Het toezicht op juiste naleving van de Wet M
en O wordt uitgevoerd door de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa). De Wet M en O dient
tevens door de accountant te worden getoetst als
onderdeel van de rechtmatigheidscontrole bij de
controle van de jaarrekening.
De wet kent een overgangsregime van 1 tot 2 jaar
op bestaande economische activiteiten (activiteiten
die voor 1 juli 2012 al werden verricht). Op nieuwe
economische activiteiten die vanaf 1 juli 2012 worden
uitgevoerd, is de wet al van toepassing.
Hoe werkt de Wet M en O in de praktijk?
De Wet M en O is inmiddels van kracht. Uit
een beperkte inventarisatie bij bestuurders van
overheidsorganisaties volgt dat de bekendheid
met deze wet vooralsnog gering is. Hierdoor staan

Voorbeeld: Gemeentelijk crematorium overweegt het aanbieden van
uitvaartvervoer
Een gemeentelijk crematorium is door de gemeenteraad aangemerkt als algemeen belang
en daarom vrijgesteld van de Wet M en O. Er is namelijk in de nabije omgeving geen ander
crematorium. De directeur van het crematorium overweegt nu om uitvaartvervoer aan te

overheidsorganisaties nog aan het begin van de
implementatie van de bepalingen van deze wet.
Tot 2014 zijn de meeste overheidsorganisaties nog
vrijgesteld van de wet (voor activiteiten die al voor 1 juli
2012 werden uitgevoerd).
De Nma heeft in de afgelopen jaren naar eigen
opgave honderden klachten binnengekregen over
oneerlijke concurrentie door overheidsorganisaties.
Zo zijn bijvoorbeeld gemeenten in de afgelopen jaren
aangeschreven door het Bureau Eerlijke Mededinging
(BEM) voor zover het de horeca-activiteiten betreft in
bijvoorbeeld gemeentelijke multifunctionele centra.
Naar verwachting zal het aantal klachten als gevolg van
deze wet verder toenemen.
Vanwege de klachten heeft de Nma de economische
activiteiten van overheidsorganisaties kritisch
gevolgd, maar had slechts beperkte instrumenten
om te kunnen handhaven. De Wet M en O is een
instrument voor de Nma om gericht te kunnen
handhaven. Overheidsorganisaties dienen na te
gaan welke activiteiten in het algemeen belang
worden uitgevoerd. De wet vertrouwt op de politieke
controlemechanismen. De vertegenwoordigende
organen van de overheden zullen een vinger aan de
pols moeten houden of daadwerkelijk een objectief
algemeen belang bestaat om bepaalde activiteiten
uit te voeren. Is het bijvoorbeeld daadwerkelijk in het
algemeen belang om een parkeergrage te exploiteren?
Daarnaast is er een gerede kans op bijvoorbeeld boetes
van de NMa en negatieve publiciteit. Het ligt in de
lijn van de verwachting dat ondernemersorganisaties
overheden met de wet in de hand kritisch zullen gaan
volgen.
Wat zijn de gevolgen voor een
overheidsorganisatie als de Wet M en O van
toepassing is?
Als de Wet Markt en Overheid van toepassing is,
dienen onderstaande bepalingen te worden nageleefd.
• Alle kosten moeten integraal worden doorberekend.
In de Handreiking Wet M en O is hiervoor een
stappenplan opgenomen en is aangegeven welke
kosten integraal moeten worden doorberekend.
• Eigen overheidsbedrijven mogen niet bevoordeeld
worden ten opzichte van concurrerende bedrijven.
• Gegevens die vanuit de publieke taak zijn verkregen,
mogen alleen voor economische activiteiten
gebruikt worden als deze gegevens ook voor
concurrerende partijen beschikbaar zijn.
• Medewerkers van een overheidsorganisatie mogen
niet betrokken zijn bij economische activiteiten
als deze medewerkers ook betrokken zijn bij
samenhangende activiteiten in het kader van het
algemeen belang (functiescheiding).

bieden, omdat de tarieven van taxibedrijven in de omgeving relatief hoog zijn.
Het aanbieden van deze taxidiensten valt onder de Wet M en O, gelet op het feit dat deze
diensten door de private markt aangeboden kunnen worden. Het crematorium dient te voldoen
aan de gedragsregels uit de Wet M en O. Zo betekent de gedragsregel Functiescheiding dat
bijvoorbeeld medewerkers van het crematorium niet tegelijkertijd chauffeur mogen zijn.
De gedragsregel Integrale kostendoorberekening betekent dat alle relevante kosten moeten
worden meegenomen. Door de gedragsregels en doordat er al aanbieders actief zijn, lijkt
de meerwaarde van het aanbieden van uitvaartvervoer voor de burger beperkt te zijn.

Om te bepalen of de Wet M en O van toepassing
is, is een beslisboom opgenomen in de Handreiking
Wet M en O om tot juiste afwegingen te komen. De
beslisboom is een hulpmiddel om de naleving van
de Wet M en O te waarborgen. In de beslisboom is
onder andere de vraag opgenomen of vastgesteld
is dat de economische activiteit plaatsvindt in het
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Voorbeeld: Kostendoorberekening
Wanneer sprake is van een economische activiteit, verplicht de gedragsregel Integrale
kostendoorberekening overheden om ‘minimaal’ de integrale kosten door te berekenen
aan afnemers van producten. Dit is complexer dan het op het eerste oog lijkt. Zo wilde een
gemeente als service een kopieermachine vóór het loket Burgerzaken zetten. Aanvragers
voor een vergunning vergeten soms om kopieën te maken en dan is het handig wanneer dit
ter plekke kan worden gedaan. In eerste instantie werd gedacht om eenvoudig 10 eurocent
per kopie te rekenen. Het betreft echter een economische activiteit, omdat kopieerdiensten
aangeboden worden waarbij in concurrentie getreden wordt met de markt. Daarom is
de integrale kostprijs bepaald. Door toepassing van de Activity Based Costing-methode
constateerde de gemeente dat er meer bij kwam kijken dan sec het doorberekenen van de
kosten die samenhangen met het plaatsen van een machine. Het onderhoud en toezicht waren
kostencomponenten waar geen rekening mee was gehouden. Uiteindelijk heeft de gemeente
afgezien van het plaatsen van het kopieerapparaat vanwege de Wet M en O en moeten
aanvragers naar bijvoorbeeld de supermarkt om de hoek.

algemeen belang. Indien deze vraag bevestigend wordt
beantwoord, is de Wet M en O niet van toepassing
op die economische activiteit. De beslisboom is van
een dusdanige omvang dat deze niet in dit artikel
opgenomen is. De beslisboom is terug te vinden in
hoofdstuk 2 van de Handreiking Wet M en O van het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie1.
Dossiervorming
In de Handreiking Wet M en O neemt dossiervorming
een belangrijke positie in. Het is voor een
overheidsorganisatie van belang dat een analyse op
het van toepassing zijn van de Wet M en O aanwezig
is en dat gemotiveerd is waarom bepaalde door de
wetgever veronderstelde economische activiteiten naar
de mening van de overheidsorganisatie vrijgesteld zijn
van de Wet M en O. Ook als de overheidsinstelling van
mening is dat de Wet M en O niet van toepassing is, is
dossiervorming van belang.
Rol toezichthouder
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft
een toezichthoudende rol. De NMa kan informatie
opvragen bij overheidsorganisaties of een onderzoek
uitvoeren. Tevens kunnen bij de NMa klachten
ingediend worden door marktpartijen. De NMa kan
hier vervolgens een onderzoek naar instellen. Een
sanctiebeleid wordt momenteel nader uitgewerkt door
de NMa.
Rol accountant
Naast de toezichthouder, heeft ook de accountant een
rol in het toezicht op naleving van de Wet M en O. De
NMa kan bij de handhaving van de Wet M en O inzage
vorderen in zakelijke gegevens en bescheiden van de
overheidsorganisatie. Hieronder vallen ook documenten
die deel uitmaken van de accountantscontrole. Een
belangrijk onderdeel hiervan vormt de verantwoording
van de verrichte economische activiteiten. Deze
verantwoording maakt deel uit van de jaarrekening
– die door de accountant wordt gecontroleerd – en
1

De handrekening is terug te vinden via http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/
richtlijnen/2012/07/05/handreiking-markt-en-overheid/handreiking-wet-markt-en-overheid-juli-12.pdf

bevat een overzicht van de door de overheid verrichte
economische activiteiten en de daaraan verbonden
baten en lasten. De NMa kan in geval van een klacht
in haar rol als toezichthouder dit overzicht raadplegen.
De accountant van de overheidsorganisatie moet
bij de controle van de jaarrekening van provincies,
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en
waterschappen toetsen op het naleven van wet- en
regelgeving door deze overheidsorganisaties, zoals
de Wet M en O. Het eventueel afwijken door de
overheidsorganisatie van de Wet M en O, dient door
de accountant te worden betrokken in de evaluatie
van de rechtmatigheid van de jaarrekening van de
overheidsorganisatie. De NMA zou bij het toezicht
gebruik kunnen maken van de door de accountant
verrichte werkzaamheden in het kader van de
rechtmatigheidscontrole.
Uitzonderingen
De Wet M en O is niet van toepassing op alle
activiteiten van overheidsorganisaties. In de Wet M en
O is sprake van de volgende uitzonderingen, waardoor
de Wet M en O in die situaties niet van toepassing is:
• Activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang
(publieke taak) zijn uitgezonderd van de Wet M en
O. Hier bestaat een hoge mate van vrijheid voor de
verschillende overheden. Zij kunnen zelf bepalen
welke activiteiten het algemeen belang dienen.
Het toezichthoudende orgaan dient namelijk vast
te stellen welke activiteiten ten behoeve van het
algemene belang worden uitgevoerd. Op grond
van de Wet M en O moeten ondernemingen de
mogelijkheid hebben vóór de vaststelling door het
toezichthoudende orgaan inspraak te hebben in
de classificatie van de economische activiteit. In de
Handreiking Wet M en O is een aantal terreinen
genoemd waar activiteiten uitgeoefend worden
in het algemeen belang. Dit is een aanwijzing van
welke activiteiten de wetgever van mening is dat
deze uitgevoerd worden ten behoeve van het
publieke belang. De terreinen die genoemd zijn,
zijn volksgezondheid, maatschappelijke zorg en
welzijn, culturele activiteiten, ruimtelijke ordening en
veiligheid.
• Diensten die uitsluitend verleend worden binnen
dezelfde rechtspersoon, bijvoorbeeld een eigen
onderhoudsbedrijf of eigen drukkerij, zijn vrijgesteld
van de Wet M en O.
• Bepaalde sectoren zoals openbaar onderwijs,
openbare onderzoeksinstellingen en publieke
omroepinstellingen zijn vrijgesteld van de Wet M en
O. Activiteiten van de Wet sociale werkvoorziening
(WSW) zijn gedeeltelijk uitgezonderd. Dit is in artikel
25h en i vastgelegd van de Mededingingswet.
De vrijstelling heeft betrekking op de verplichting
om integrale kosten door te berekenen en op het
verbod om overheidsbedrijven te bevoordelen.
Gezien de aard van de WSW-activiteiten kunnen
deze bepalingen van de Wet M en O niet
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nageleefd worden door overheidsorganisaties en
WSW-bedrijven.
• Indien steun ontvangen is voor een economische
activiteit groter dan de de-minimis (€ 200.000
in een periode van drie jaren), gelden de
staatssteunregels en niet de regels van de Wet M en
O. Over de samenhang van de Wet M en O met de
Europese staatssteunregels gaan wij nog nader in.
Overgangsregime
De Wet M en O kent een overgangsregime.
Overheidsorganisaties hebben twee jaar de tijd (dus
tot 1 juli 2014) om de bepalingen over integrale
kostendoorberekening, het bevoordelingsverbod en
gegevensgebruik na te leven. Dit geldt voor activiteiten
die al voor 1 juli 2012 werden verricht. Activiteiten die
na 1 juli 2012 zijn opgestart (dus nieuwe activiteiten)
zijn niet vrijgesteld van de Wet M en O.
Overheidsorganisaties hebben één jaar de tijd (dus tot
1 juli 2013) om de bepalingen over functiescheiding na
te leven. Dit geldt voor activiteiten die al voor
1 juli 2012 werden verricht.

toepassing is op bepaalde activiteiten, prevaleren de
staatssteunregels wanneer voor de activiteiten sprake is
van staatssteun. Dit geldt voor economische activiteiten
groter dan de de-minimis (€ 200.000) in een periode
van drie jaren. De NMa zal nog invulling moeten geven
aan de afbakening met de overige vrijstellingsregels
die in het staatssteunrecht zijn opgenomen. Door
deze vrijstellingsregels kan het onduidelijk zijn of
de Wet M en O geldt of juist de staatssteunregels.
Meestal zullen economische activiteiten die een
omvang hebben die lager is dan de-minimis drempel
van € 200.000, onder de Wet M en O vallen. Het doel
van de staatssteunregels vertoont daarom een grote
samenhang met de Wet M en O.
Jesper van Koert MSc, drs. Ronald van Dijk RA,
mr. Arnold de Boer en drs. Barend Duits

Samenhang met de (mogelijke)
vennootschapsbelastingplicht overheid
Om concurrentieverstoring te voorkomen, is naast de
Wet M en O mogelijk sprake van een verplichting tot
vennootschapsbelasting voor overheidsorganisatie
met betrekking tot economische activiteiten. De fiscale
wetgeving voor overheidsorganisaties is sinds 1956
niet wezenlijk gewijzigd en daarom vindt momenteel
evaluatie van de fiscale wetgeving plaats. Sinds 1956
zijn de activiteiten van overheidsorganisaties op
verschillende onderdelen wel gewijzigd. Op 11 mei
2012 is een notitie verschenen van de staatssecretaris
van Financiën met uitgangspunten voor mogelijke
herziening van fiscale wetgeving voor overheden. Hier
blijkt uit dat mogelijk over economische activiteiten
van overheidsorganisaties en overheidsbedrijven
vennootschapsbelasting (vpb) afgedragen dient te
worden. De aanpassing van de vpb-regelgeving
kan grote impact hebben op het handelen en de
administratie van overheidsorganisatie. De wet op de
vpb is nog niet vastgesteld, dus de gevolgen van de
invoering van de wet zijn nog niet duidelijk. Gezien de
mogelijke impact van de wetsaanpassing maken wij op
deze plaats melding van deze ontwikkelingen.
Samenhang met Europese staatssteunregels
Naast Nederlandse wetgeving om eerlijke
concurrentie tussen overheidsorganisaties en
marktpartijen te bewerkstelligen, bestaat al langere
tijd Europese wetgeving. De Europese Unie wil
gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle
ondernemingen, inclusief overheden. De Europese
Unie heeft daardoor sinds enige jaren staatssteunregels
opgesteld. De staatssteunregels kunnen er voor
zorgen dat oneerlijke concurrentie wordt voorkomen.
Hierdoor is sprake van een directe samenhang tussen
de Wet M en O en de Europese staatssteunregels. Om
te voorkomen dat onduidelijk is welke wetgeving van
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Ondernemingsrecht
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Actualia wetgeving
ondernemingsrecht
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’), treedt in werking
op 1 januari 2013.
Wetsvoorstel tot aanpassing van de beperking
van functiecumulatie
Het wetsvoorstel tot aanpassing van de beperking
van functiecumulatie betreft een reparatie van de Wet
Bestuur en Toezicht (zie hiervoor). Ook deze wet treedt
in werking op 1 januari 2013.
Wetsvoorstel aanpassing en terugvordering van
bonussen
Dit wetsvoorstel geeft het orgaan dat de bezoldiging
van bestuurders van NV’s vaststelt (vaak de raad van
commissarissen) in bepaalde gevallen de bevoegdheid
om een bonus aan te passen. In geval van een
openbaar bod moeten bepaalde bonussen zelfs worden
aangepast als uitkering daarvan naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Deze regels worden ook van toepassing op financiële
ondernemingen in de zin van de Wet op het financieel
toezicht en op banken en verzekeringsmaatschappijen
die door andere Nederlandse rechtspersonen dan NV’s
in stand worden gehouden. Zie over dit wetvoorstel
meer uitvoerig de bijdrage hierover in Deloitte Update
2010, nr. 4. Het voorstel staat geagendeerd voor
stemming in de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel naar aanleiding van adviezen van
de Monitoring Commissie Corporate Governance
Dit wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de eerste
drempel voor de melding van zeggenschap (deze
wordt verlaagd van 5% naar 3%), in de wijziging van
de drempel voor het agenderingsrecht (deze wordt
verhoogd van 1% naar 3%), in de invoering van een
verplichte melding van intenties (deze verplichting
geldt voor aandeelhouders met een belang van 3% of
meer) en in de invoering van een mogelijkheid voor
de vennootschap om aandeelhouders te identificeren.
Afgezien van de wijziging van de drempel voor het
agenderingsrecht, die op alle NV’s van toepassing
zou worden, zien alle overige wijzigingen slechts op
beursvennootschappen. Het voorstel is aangenomen
door de Eerste Kamer en treedt in werking op een bij
Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

Dit overzicht is bijgewerkt tot 14 november 2012.

mr. Barend Verkerk
Advocaat ondernemingsrecht bij AKD
bverkerk@akd.nl
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