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Bĳ  PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC 
Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zĳ  op zoek zĳ n. Wĳ  zĳ n 
lid van het PwC-netwerk van fi rma’s in 158 landen met meer dan 180.000 mensen. Wĳ  zien het als 
onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel 
ons wat voor u belangrĳ k is. Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.
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De afgelopen zomer heb ik het hoofdredacteurschap van Spotlight 
overgedragen aan Arjan Brouwer. Arjan doet een heleboel bĳ  
zowel ons vaktechnisch bureau National Offi  ce als onze Capital 
Markets and Accounting Advisory Services-praktĳ k, en ook nog 
daarbuiten. Bovendien is hĳ  al enkele jaren lid van de redactie 
van Spotlight. De juiste persoon op de juiste plek dus.
Naar aanleiding van die overdracht vroeg Arjan mĳ  in de eerste 
editie onder zĳ n hoofdredacteurschap het Woord vooraf te 
schrĳ ven. Het klinkt als mĳ n laatste woord. Maar dat ben ik 
vooralsnog niet van plan. 

Wat ik aan Spotlight steeds zo boeiend heb gevonden, en nog 
steeds vind, is dat Spotlight gaat over wat voor ons accountants 
en voor onze stakeholders belangrĳ k gáát worden. Zo konden we 
al over de ‘cloud’ lezen toen die nog tussen de wolken zweefde 
en niet op aarde was. En toen we nog (voor sommigen: weer) 
moesten wennen aan waarderen tegen actuele waarde, vroeg 
iemand zich in Spotlight af of ‘fair value’ wel altĳ d ‘fair’ is. En 
we bediscussieerden de inhoud van de accountantsverklaring al 
voordat die in de vorm van een controleverklaring nieuwe stĳ l op 
weg lĳ kt naar grote inhoudelĳ ke aanpassingen. 

Woord achteraf

Dat Spotlight telkens die belangrĳ ke agenderende rol weet 
te vervullen, is te danken aan velen. Op de eerste plaats de 
schrĳ vers, van jonge, getalenteerde PwC’ers tot en met oude 
rotten in het vak uit hetzelfde PwC-honk. Eens te meer een bewĳ s 
dat Spotlight een relevant podium is om onze kennis en kunde 
te laten zien. De eindredacteuren voor de positief-kritische 
blik daarop. De redacteuren met de voelsprieten voor nieuwe 
ontwikkelingen. En ten slotte, heel belangrĳ k, de editor voor de 
juiste woorden en het eigen Spotlight-uiterlĳ k.

Ik zeg dit nog steeds in de tegenwoordige tĳ d. Het wordt wennen 
voor mĳ . 

Daarom dank ik ten slotte iedereen die in de afgelopen jaren zĳ n/
haar bĳ drage aan Spotlight heeft geleverd. Zĳ  hebben er daarmee 
voor gezorgd dat ik nu kan gaan uitkĳ ken naar de inhoud en vorm 
van de volgende Spotlight. Alle makers wens ik daarbĳ  heel veel 
succes.

Jan Backhuĳ s, oud-hoofdredacteur Spotlight 
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Aan mĳ  de uitdagende taak om een traditie van meer dan twintig 
jaar, waarvan Jan er een groot aantal voor zĳ n rekening heeft 
genomen als redactielid en als hoofdredacteur, op gepaste wĳ ze 
voort te zetten. Via Spotlight worden accountants, controllers en 
andere geïnteresseerden al meer dan twee decennia geïnformeerd 
over diverse ontwikkelingen in en rond ons vakgebied. 

Dit is wat mĳ  betreft een belangrĳ ke taak van PwC. Wĳ  dragen 
bĳ  aan vertrouwen, bĳ voorbeeld vertrouwen in fi nanciële 
informatie. Ook leveren wĳ  een bĳ drage aan de verbetering van 
bedrĳ fsprocessen en het oplossen van belangrĳ ke problemen die 
de maatschappĳ  raken. Het maatschappelĳ k belang van deze 
rollen is groot.

Als we kĳ ken naar betrouwbare (fi nanciële) informatie dan 
hebben wĳ  uiteraard een rol als controlerend accountant van 
veel ondernemingen. Via onze accountantscontrole voegen wĳ  
zekerheid toe aan de jaarrekening en andere informatie voor 
de gebruikers. Maar de accountant is niet de enige die hierbĳ  
een rol speelt. Binnen ondernemingen zĳ n allerlei professionals 
betrokken bĳ  de processen die leiden tot deze informatie en bĳ  
het opstellen en controleren hiervan, zoals controllers, internal 
auditors, CFO’s en audit committees. De accountantscontrole is 
het sluitstuk van dat proces.

Een groot deel van de toegevoegde waarde van PwC voor de 
maatschappĳ  richt zich dan ook juist op de fase voordat er een 
controlerend accountant aan te pas komt. Bĳ voorbeeld door 
ondernemingen te adviseren over de inrichting van IT-systemen, 
bedrĳ fsprocessen en interne beheersing leidend tot betrouwbare 
informatie, of door ondernemingen te helpen bĳ  het naleven 
van wet- en regelgeving. En niet in de laatste plaats door als 
opleidingsinstituut te functioneren voor fi nanciële professionals 
die op een later moment binnen ondernemingen een belangrĳ ke 
rol vervullen in de hiervoor genoemde, en andere, rollen. Het 
tĳ dig informeren van fi nanciële professionals over relevante 
ontwikkelingen die hen raken bĳ  de uitoefening van hun 
functie is wat mĳ  betreft een onderschat onderdeel van onze 
verantwoordelĳ kheid.

Daarom richt Spotlight zich niet alleen op accountants, maar 
op de brede fi nanciële professional. Die fi nanciële professional 
moet bĳ  veel ondernemingen een duizendpoot zĳ n. Hĳ  moet 
verstand hebben van interne beheersing en IT, wet- en regelgeving 
en andere ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving, 
corporate governance, fi scale en juridische vereisten. Maar ook 
communicatie, cultuur en gedrag zĳ n van belang. Via Spotlight 
blĳ ven wĳ  u stelselmatig informeren over ontwikkelingen op al 
deze gebieden zodat u uw functie beter kunt vervullen. Ik wens u 
veel leesplezier!

Arjan Brouwer, hoofdredacteur Spotlight

Woord vooraf
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Nieuwe Europese wetgeving 
voor wettelĳ ke controles
In 2010 stelde Eurocommissaris Michel Barnier in zĳ n Green 
Paper ‘Audit policy: Lessons from the crisis’ vragen bĳ  de rol van de 
accountant tĳ dens de fi nanciële crisis en deed hĳ  verbetersuggesties. 
Eind 2011 kwam Barnier vervolgens met wetsvoorstellen. Deze 
voorstellen zĳ n nu omgezet in defi nitieve wetgeving. Wat zĳ n de 
belangrĳ kste wĳ zigingen die ons staan te wachten?

Peter Veerman - Vaktechnisch bureau (National Offi  ce), Assurance

1. Richtlĳ n en verordening ter 
verbetering rol accountant
In de nasleep van de crisis aan het eind 
van het vorige decennium zag de Europese 
Commissie, in de persoon van Europees 
Commissaris Interne Markt & Diensten, 
Michel Barnier, aanleiding om de rol 
van de accountant bĳ  de verslaggeving 
door ondernemingen te analyseren en 
met voorstellen te komen om deze rol 
te verbeteren. Dit heeft geresulteerd 
in aanpassing van de bestaande 
Richtlĳ n 2006/43/EC betreff ende de 
wettelĳ ke controle van jaarrekeningen 
en geconsolideerde jaarrekeningen 
(Richtlĳ n 2014/56/EU, hierna ‘richtlĳ n’) 
en een (nieuwe) Verordening 537/2014 
betreff ende specifi eke eisen voor de 
wettelĳ ke controles van fi nanciële 
overzichten van organisaties van openbaar 
belang (hierna ‘verordening’).

Doelstelling van de richtlĳ n:
• het versterken van het vertrouwen 

van beleggers in de getrouwheid 
van de fi nanciële overzichten die 
ondernemingen publiceren, door de 
kwaliteit van de wettelĳ ke controles 
die binnen de Unie uitgevoerd worden, 
verder te verbeteren.

Doelstellingen van de verordening:
• het verduidelĳ ken en beter defi niëren 

van de rol van wettelĳ ke controles van 
fi nanciële overzichten met betrekking 
tot organisaties van openbaar belang 
(OOB’s);

• het verbeteren van de informatie 
die de accountant verstrekt aan de 
gecontroleerde OOB, beleggers en 
andere belanghebbenden;

• het verbeteren van de 
communicatiekanalen tussen 
accountants en toezichthouders van 
OOB’s;

• het voorkomen van belangenconfl icten 
als gevolg van het leveren van niet-
controlediensten aan OOB’s;

• het inperken van het risico van 
een mogelĳ k belangenconfl ict als 
gevolg van het systeem waarbĳ  de 
gecontroleerde de accountant selecteert 
en betaalt of van een te grote mate van 
vertrouwelĳ kheid;

• het vergemakkelĳ ken van het 
veranderen van en de keuze van een 
accountantsorganisatie voor OOB’s;

• het vergroten van het aanbod van 
accountantsorganisaties voor OOB’s; en

• het verbeteren van de doeltreff endheid, 
onafhankelĳ kheid en consistentie 

van de regelgeving en het toezicht op 
accountantsorganisaties die wettelĳ ke 
controles uitvoeren bĳ  OOB’s, met 
inbegrip van samenwerking op 
communautair niveau.

2. Totstandkoming en status
In oktober 2010 publiceerde Barnier 
zĳ n Green Paper ‘Audit policy: Lessons 
from the crisis’. Hĳ  beschreef observaties 
met betrekking tot de verslaggeving 
door ondernemingen en de rol van de 
accountant daarbĳ  en deed suggesties 
om die rol te verbeteren. Bovendien gaf 
hĳ  mogelĳ kheden aan om de naar zĳ n 
mening niet optimaal functionerende 
markt van controlediensten in Europa 
beter te laten werken.

Als vervolg op het Green Paper kwam 
Barnier eind november 2011 met concrete 
wetsvoorstellen. Deze bestonden uit 
een richtlĳ n tot aanpassing van Richtlĳ n 
2006/43/EC en een voorstel voor een 
verordening met specifi eke eisen voor de 
wettelĳ ke controle van jaarrekeningen 
van OOB’s. In de voorstellen kwamen vele 
van de in het Green Paper opgenomen 
suggesties tot verdergaande regulering 
terug.
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Samenvatting
In juni 2014 werd de nieuwe EU-
accountancywetgeving van kracht, 
die tussen nu en medio 2016 in alle 
lidstaten wordt ingevoerd. De lidstaten 
beschikken over een groot aantal opties 
waaruit zĳ  een keus kunnen maken. 
Dat betekent dat er maar beperkt 
sprake zal zĳ n van harmonisatie van de 
wetgeving binnen de Europese Unie. 
Er worden vele nieuwe verplichtingen 
geïntroduceerd, die het leven van 
accountants en hun wettelĳ ke 
controlecliënten lastiger zullen maken 
dan tot nu het geval is geweest. In deze 
bĳ drage de belangrĳ kste aspecten van 
de nieuwe wetgeving.

Tussen december 2011 en december 2013 
bespraken de relevante commissies van het 
Europees Parlement en de Europese Raad 
van Ministers de voorstellen. In december 
2013 bereikten de twee instanties een 
compromis, dat in belangrĳ ke mate afwĳ kt 
van de oorspronkelĳ ke voorstellen. In 
maart keurden het Europees Parlement en 
de Europese Raad de defi nitieve teksten 
goed. In mei 2014 werden de teksten 
offi  cieel gepubliceerd en in juni traden 
de Richtlĳ n 2014/56/EU en Verordening 
537/2014 in werking. Zĳ  zĳ n (met een 
enkele uitzondering) van toepassing per 
uiterlĳ k 17 juni 2016.

De richtlĳ n zal in de nationale wetgeving 
van de lidstaten worden verwerkt, de 
verordening heeft rechtstreekse werking en 
wordt derhalve niet in nationale wetgeving 
verwerkt. Echter, de verordening bevat 
zo’n twintig ‘lidstaat-opties’. Hier kunnen 
de lidstaten besluiten om af te wĳ ken van 
(veelal verder te gaan dan) de voorschriften 
van de verordening. Dit is een merkwaardig 
verschĳ nsel dat eigenlĳ k niet past in het 
karakter van het instrument verordening. 
Deze opties waren echter een noodzaak 
om de lidstaten te laten instemmen met 
de verordening. Het is nog niet duidelĳ k 
hoe een optie, indien een lidstaat hiervoor 
kiest, werking moet krĳ gen. Het grote 
aantal opties creëert het risico van een 
lappendeken van regels binnen de Europese 
Unie (EU), precies het omgekeerde van de 
maximum harmonisatie die in beginsel met 
een verordening wordt beoogd.

Voor het Nederlandse bedrĳ fsleven is het 
in het kader van een gelĳ k speelveld van 
belang dat de Nederlandse wetgeving zo 
veel mogelĳ k zal aansluiten op die in (de 
meerderheid van) de andere EU-landen. 
Het implementatieproces zal daarover meer 
duidelĳ kheid gaan bieden. Dit proces is op 
14 mei 2014 begonnen, met een overleg 
tussen de vaste commissie fi nanciën van de 
Tweede Kamer en minister Dĳ sselbloem, 
en zal de komende maanden worden 
vervolgd. Bĳ  het proces zullen onder meer 
worden betrokken: een evaluatie van de 
Wet toezicht accountantsorganisaties, 
voorstellen vanuit het accountantsberoep 

voor maatregelen die de kwaliteit van 
de wettelĳ ke controle verder moeten 
verbeteren, rapporten van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) naar aanleiding 
van de inspecties bĳ  de vier grootste 
accountantsorganisaties op basis van 
wettelĳ ke controles van jaarrekeningen 
2012 en verdere input van de Tweede 
Kamer. Later in 2014 zal het proces 
grotendeels of geheel worden afgerond.

3. Aanpassingen ten opzichte 
van de 8e Richtlĳ n
De richtlĳ n bevat aanpassingen aan de 
bestaande 8e Richtlĳ n. De voorgestelde 
aanpassingen zĳ n in drie categorieën in te 
delen:
1. het overhevelen van onderdelen die 

specifi ek zĳ n voor jaarrekeningcontroles 
bĳ  OOB’s naar de verordening;

2. inhoudelĳ ke aanpassingen voor 
alle wettelĳ ke controles en 
accountantsorganisaties; en

3. aanpassingen als gevolg van 
aanpassingen in de EU-‘governance’-
regels (onder andere het Verdrag van 
Lissabon). 

De aanpassingen in de richtlĳ n wĳ ken, als 
gevolg van de door het Europees Parlement 
en de Raad van Ministers aangenomen 
amendementen, sterk af van hetgeen 
in de ontwerp-richtlĳ n stond. Een deel 
van deze amendementen veroorzaakt 
een overheveling van aspecten van de 
verordening naar de richtlĳ n. Als gevolg 
hiervan zullen zĳ  van toepassing zĳ n op alle 
wettelĳ ke controles en niet alleen op die 
van OOB’s.

Highlights 8e Richtlĳ n 
Enkele highlights van de 8e Richtlĳ n, onder 
meer ten opzichte van de ontwerp-richtlĳ n:

• De begrippen ‘wettelĳ ke controle’ en 
‘OOB’ worden, in tegenstelling tot de 
voorstellen, niet wezenlĳ k gewĳ zigd.

 
• De specifi eke vereisten met betrekking 

tot onafhankelĳ kheid en (nieuw:) 
professioneel-kritische instelling 
worden, ten opzichte van de bestaande 
richtlĳ n én ten opzichte van de ontwerp-

richtlĳ n, aanmerkelĳ k uitgebreid. Het 
onafhankelĳ kheidsvereiste geldt nu 
niet alleen voor de accountant en de 
accountantsorganisatie, maar ook 
voor een natuurlĳ ke persoon in een 
positie om directe of indirecte invloed 
uit te oefenen op de uitkomst van de 
wettelĳ ke controle. De beginselen op 
zich zĳ n feitelĳ k niet gewĳ zigd. De 
accountant en accountantsorganisatie 
moeten, evenals onder de Nederlandse 
Verordening inzake onafhankelĳ kheid 
(ViO), een systeem van bedreigingen 
en maatregelen toepassen. Ook 
in andere opzichten zĳ n de 
onafhankelĳ kheidsvoorschriften in de 
richtlĳ n veelal gelĳ k aan die in de ViO.

• De richtlĳ n stelt nu ook eisen aan 
de interne organisatie van een 
accountantsorganisatie en aan de 
organisatie van de werkzaamheden. 
Deze eisen worden beschreven ten 
aanzien van onder meer:
 - de naleving van de vereisten met 

betrekking tot objectiviteit en 
onafhankelĳ kheid;

 - het opzetten en in stand houden 
van een adequaat interne-
controlesysteem, onder meer gericht 
op kwaliteitscontrole;
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 - de registratie en behandeling van 
incidenten die de integriteit van 
wettelĳ ke controles zouden kunnen 
beïnvloeden;

 - de opzet van procedures voor de 
uitvoering van de wettelĳ ke controle 
en voor de vastlegging ervan in een 
dossier;

 - de continuïteit van de uitvoering van 
wettelĳ ke controlewerkzaamheden; 
en

 - het beloningsbeleid, inclusief 
winstdeling, dat voldoende prikkels 
moet verschaff en om de kwaliteit van 
de wettelĳ ke controles te verzekeren.
Bĳ  iedere wettelĳ ke controle moet 
ten minste een ‘key audit partner’ 
betrokken zĳ n. Deze neemt actief deel 
aan de controle en kan beschikken 
over voldoende middelen en 
personeelsleden.

• Evenals de bestaande richtlĳ n schrĳ ft 
de nieuwe richtlĳ n voor dat een 
wettelĳ ke controle moet worden 
uitgevoerd overeenkomstig door 
de EC goedgekeurde internationale 
controlestandaarden. Dergelĳ ke 
standaarden zĳ n er tot op heden niet, 
waardoor ieder EU-land nog steeds eigen 
standaarden kan toepassen. De nieuwe 
richtlĳ n geeft wel aan dat het hier gaat 
om de standaarden van de International 
Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB), die in Nederland al lang 
worden toegepast en die de gebieden 
controlepraktĳ k, onafhankelĳ kheid en 
interne kwaliteitscontroles van externe 
accountants en accountantsorganisaties 
betreff en. De EC kan alleen standaarden 
goedkeuren als ze niet in strĳ d zĳ n met 
de Europese wetgeving. Er is nog geen 
voorstel voor het inrichten van een 
goedkeuringsproces.

• De richtlĳ n schrĳ ft voor dat de 
controleverklaring moet zĳ n opgesteld 
overeenkomstig de internationale 
controlestandaarden, maar bevat ook 
nog een aantal specifi eke vereisten, die 
overigens gedeeltelĳ k die standaarden 
overlappen. Zo moet in iedere 
verklaring worden vermeld of materiële 
onzekerheden zĳ n gesignaleerd die 
verband houden met gebeurtenissen 
of omstandigheden die mogelĳ k 
aanzienlĳ ke twĳ fel doen rĳ zen over het 
vermogen van de gecontroleerde entiteit 
om de bedrĳ fsactiviteiten voort te zetten.

• De richtlĳ n geeft minimumeisen op 
het gebied van door de bevoegde 
autoriteiten op te leggen sancties.

• De richtlĳ n bevat aangescherpte 
regels voor het auditcomité. Hoewel 
opgenomen in de richtlĳ n, gelden 
deze regels alleen voor OOB’s. De 
meerderheid van de leden van het 
auditcomité dient nu onafhankelĳ k te 
zĳ n van de OOB, dat geldt ook voor de 
voorzitter. Een overzicht van de taken 
van het comité is opgenomen in fi guur 1.

4. De verordening richt zich 
vooral op onafhankelĳ kheid, 
rapportages en benoeming
De verordening is een omvangrĳ k 
document met grotendeels nieuwe 
regels gericht op de OOB’s en hun 
accountant(sorganisatie). Een deel van 
de nieuwe regels is zeer ingrĳ pend en 
verstrekkend. Verschillende onderdelen zĳ n 
uit de ontwerp-verordening overgeheveld 
naar de richtlĳ n, andere voorstellen zĳ n 
gesneuveld of aangepast.

De belangrĳ kste nieuwe regels richten zich 
op de onafhankelĳ kheid van de externe 
accountant en de accountantsorganisatie, 
de accountantsrapportages en de selectie en 
benoeming van de accountantsorganisatie. 
Deze worden hierna besproken. Verder zĳ n 
er regels met betrekking tot onder meer 
toezicht en toezichthouder, marktwerking 
en internationale aspecten. Op deze laatste 
onderdelen wordt hier niet ingegaan.

Figuur 1. Belangrijkste verantwoordelijkheden auditcomité

Belangrijkste verantwoordelijkheden auditcomité

Monitoren van de uitvoering van de wettelijke controle, rekening houdend met de 
inspectiebevindingen en conclusies van de AFM

Beoordelen en monitoren van de onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie, met speciale 
aandacht voor de verstrekking van niet-controlediensten

Verantwoordelijkheid dragen voor de selectieprocedure voor de accountantsorganisatie en voor 
het voordragen van de te benoemen accountantsorganisatie(s)

Het vooraf goedkeuren van de verstrekking van toegestane niet-controlediensten, na beoordeling 
van de bedreigingen voor de onafhankelijkheid en de getroffen maatregelen, en het uitvaardigen 
van richtsnoeren met betrekking tot dergelijke diensten

Het in kennis stellen van de raad van commissarissen van het resultaat van de wettelijke controle 
en toelichten hoe de wettelijke controle heeft bijgedragen aan de integriteit van de verslaggeving 
en welke rol het auditcomité in het proces heeft gespeeld

Monitoren van het fi nanciële verslaggevingsproces en aanbevelingen of voorstellen doen om de 
integriteit van het proces te waarborgen

Monitoren van de effectiviteit van interne-controle- en risicomanagementsystemen
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5. Verordening waarborgt 
onafhankelĳ kheid
De verordening bevat een aantal 
maatregelen dat de onafhankelĳ kheid 
van de accountantsorganisatie en de daar 
werkzame accountants moet waarborgen. 
De belangrĳ kste zĳ n:
• de verplichte kantoorroulatie; en 
• de beperking van de levering van 

andere, ‘niet-controlediensten’ naast de 
wettelĳ ke controle.

Op deze twee ga ik hieronder verder in.

Verplichte kantoorroulatie
De regels met betrekking tot de verplichte 
kantoorroulatie zĳ n samengevat in fi guur 2.

Over de werking van de 
overgangsmaatregelen bĳ  een 
controleopdracht die op 17 juni 2014 voor 
minder dan elf aaneengesloten jaren liep, 
bestaat door de moeilĳ ke formulering van 
het betreff ende artikel in de verordening 
veel discussie. Er is op dit moment geen 
duidelĳ kheid over die werking. Wanneer 
een lidstaat niet opteert voor verlenging 
met tien en/of veertien jaar, zou, volgens 
de tweede interpretatie, voor opdrachten 
aangegaan tussen 2003-2006 feitelĳ k 
vanaf 2015 gerouleerd moeten worden. Zie 
fi guur 3. Er zou dan dus geen sprake zĳ n 

van een overgangstermĳ n voor dergelĳ ke 
opdrachten, dit in tegenstelling tot al veel 
langer lopende opdrachten waarvoor wel 
een overgangstermĳ n van zes tot negen jaar 
geldt. Dit lĳ kt niet logisch, maar toch zou, 
volgens enkele partĳ en, de juiste uitleg van 
deze regeling zĳ n.

Op dit moment wordt verondersteld dat, 
wanneer in een gegeven jaar een niet-
OOB een OOB wordt, de jaren daaraan 
voorafgaand niet mee worden geteld. Dat is 
anders dan nu in Nederland het geval is.

Een verplichte kantoorroulatie 
wordt gevolgd door een verplichte 
afkoelingsperiode van vier jaar.

Beperking niet-controlediensten
De verordening beperkt de mogelĳ kheid tot 
het leveren van niet-controlediensten (alle 
diensten anders dan de wettelĳ ke controle) 
in combinatie met de wettelĳ ke controle 
en verbiedt bepaalde niet-controlediensten 
geheel. De beperking geldt ook voor het 
netwerk van de accountantsorganisatie 
en betreft diensten aan de OOB zelf, 
haar moeder binnen de EU en haar 
dochters binnen de EU waarover zĳ  de 
beheersingsmacht heeft. De niet verboden 
niet-controlediensten mogen alleen 
worden geleverd met toestemming van het 
auditcomité van de OOB. Dit vereiste is 
niet beperkt tot moeders en dochters in de 
EU. Bovendien moet de accountant altĳ d 
vaststellen dat de levering van toegestane 

Figuur 2. Regels verplichte kantoorroulatie

Verplichting Lidstaat-opties

Na 10 jaar 
kantoorroulatie 
voor alle OOB’s

i. Eenmalige verlenging met: • maximaal 10 jaar indien een openbare 
aanbesteding wordt uitgevoerd

• maximaal 14 jaar indien gedurende die 
periode sprake is van ‘joint audit’

ii. Een kortere periode vaststellen

Op verzoek van de OOB mag de bevoegde autoriteit in de lidstaat eenmalig een extra periode 
van maximaal twee jaar toestaan, mits sprake is van bijzondere omstandigheden. Deze zijn (nog) 
niet omschreven, maar omvatten waarschijnlijk situaties waarin sprake is van een fusie of van een 
aanbesteding die geen resultaat heeft opgeleverd.

Figuur 3. Overgangsmaatregelen OOB

Geen verlenging mogelijk na 17 juni 2020

Geen verlenging mogelijk na 17 juni 2023

De opdracht (voor een of meerdere jaren) mag niet langer doorlopen dan 10 jaar vanaf
17 juni 2016 (dus tot uiterlijk 2026). Daarna mogen lidstaten een eenmalige verlenging

met 10 of 14 jaar toestaan (dus tot uiterlijk 2036, respectievelijk 2040)

De opdrachtperiode eindigt maximaal 10 jaar na het in de opdracht vastgelegde
eerste controlejaar. Daarna mogen lidstaten een eenmalige verlenging met

10 of 14 jaar toestaan

De opdracht
bestaat 20 of

meer
aaneengesloten

jaren

De opdracht
bestaat 11-20

aaneengesloten
jaren

De opdracht
bestaat minder

dan 11
aaneengesloten

jaren

Opdracht
tot wettelijke
controle bij
een OOB

op 16 juni
2014

of:
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en verboden niet-controlediensten zĳ n 
onafhankelĳ kheid niet aantast.

De ‘zwarte lĳ st’ van verboden diensten is 
lang en complex, omdat van gehanteerde 
termen lang niet altĳ d duidelĳ k is wat er 
precies mee wordt bedoeld. In fi guur 4 een 
overzicht van de ‘zwarte lĳ st’. Lidstaten 
mogen de lĳ st uitbreiden. Het verbod geldt 
gedurende het begin van het verslagjaar 
tot de datum waarop de controleverklaring 
wordt afgegeven. Voor diensten die onder 
punt v van de zwarte lĳ st vallen, geldt 
het verbod ook voor het aan die periode 
voorafgaande boekjaar.

De verordening bevat nog 
eenverdergaande beperking in de 
omvang van de te leveren toegestane 
niet-controlediensten, een zogenaamde 
cap. Deze geldt alleen voor de 
accountantsorganisatie en niet voor 
andere onderdelen van het netwerk. De 
cap is dat de totale honoraria voor deze 
diensten niet meer bedragen dan 70 
procent van de gemiddelde honoraria 
die de laatste drie opeenvolgende 
boekjaren zĳ n betaald voor de 
wettelĳ ke controle(s) van fi nanciële 
overzichten van de gecontroleerde 
entiteit, en waar van toepassing, 
van haar moederondernemingen, 
van ondernemingen waarover zĳ  de 
beheersingsmacht heeft, en van de 
geconsolideerde fi nanciële overzichten 
van die groep van ondernemingen, binnen 
en buiten de EU.

6. Nieuwe vereisten voor 
accountantsrapportages
Er is in de verordening sprake van drie 
soorten rapportages door de accountant: 
de controleverklaring, een aanvullende 
rapportage aan het auditcomité en een 
verslag aan de toezichthouder(s) van de 
OOB. 

Controleverklaring
De controleverklaring komt zowel in 
de verordening als de richtlĳ n aan 
de orde. Een opvallend aspect in de 
vereisten voor alle controleverklaringen 

Figuur 4. Zwarte lijst verboden diensten

Verboden niet-controlediensten

i Belasting-
diensten 
met 
betrekking 
tot:

a.  het opstellen van belastingformulieren Lidstaten 
kunnen a, 
d, e, f en g 
toestaan, 
mits:

• zij geen of geen 
materieel effect op 
de gecontroleerde 
jaarrekening hebben

b.  loonbelasting

c.  douanerechten

d.  identifi ceren van overheidssubsidies 
en belastingstimulansen

• het auditcomité 
richtlijnen uitvaardigt 
met betrekking tot 
die dienst(en) 

e.  ondersteuning bij belastingcontroles 
door de belastingdienst

f.  berekening van directe, indirecte en 
latente belastingen

g.  het verstrekken van belastingadvies 

ii Diensten die het vervullen van een rol bij het beheer of de besluitvorming van de 
gecontroleerde entiteit inhouden

iii Boekhouding en het opstellen van boekhoudkundige documenten en fi nanciële overzichten

iv Loonadministratie

v Het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van procedures voor interne controle en risicobeheer 
die verband houden met de opstelling en/of controle van fi nanciële informatie of het 
ontwikkelen en ten uitvoer leggen van fi nanciële-informatietechnologiesystemen

vi Waarderingsdiensten, met inbegrip van waarderingen in verband met actuariële diensten of 
ondersteuningsdiensten bij rechtsgeschillen

vii Juridische diensten met betrekking tot het geven van ‘algemeen advies’, het onderhandelen 
namens de gecontroleerde entiteit en het optreden als belangenbehartiger bij het oplossen 
van geschillen

viii Diensten in verband met de interne-controlefunctie van de gecontroleerde entiteit

ix Diensten die verband houden met de fi nanciering, de kapitaalstructuur en -toewijzing, en de 
investeringsstrategie van de gecontroleerde entiteit, met uitzondering van het verstrekken 
van assurancediensten in verband met fi nanciële overzichten, waaronder het verschaffen 
van comfort letters met betrekking tot door de gecontroleerde entiteit uitgegeven 
prospectussen

x Het aanbevelen van, handelen in of inschrijven op aandelen in de gecontroleerde entiteit

xi Personeelsdiensten met betrekking tot: 

a) leidinggevenden die zich in een positie bevinden waarin zij wezenlijke invloed kunnen 

uitoefenen op het opstellen van boekhoudkundige documenten of fi nanciële overzichten 

waarop de wettelijke controle betrekking heeft, indien dergelijke diensten het volgende 

behelzen:

 -  het zoeken naar of benaderen van kandidaten voor een dergelijke functie; of

 -  het controleren van de referenties van kandidaten voor dergelijke functies

b) het structureren van de opzet van de organisatie; en

c) kostenbeheersing

is: de verklaring bevat een mededeling 
betreff ende materiële onzekerheden die 
verband houden met gebeurtenissen of 
omstandigheden die mogelĳ k aanzienlĳ ke 
twĳ fel doen rĳ zen over het vermogen van 

de entiteit om haar bedrĳ fsactiviteiten 
voort te zetten. Tot op heden neemt 
de accountant alleen een dergelĳ ke 
mededeling op indien er materiële 
onzekerheid bestaat, onder de nieuwe 
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voorschriften zal dit altĳ d het geval zĳ n - 
van uitzondering naar regel.

De belangrĳ kste vereisten ten aanzien van 
de controleverklaring bĳ  een OOB staan in 
fi guur 5.

Aanvullende rapportage aan het 
auditcomité
Bĳ  OOB’s moeten accountants ook een 
aanvullend rapport uitbrengen aan het 
auditcomité, en wel op een moment 
dat niet later ligt dan dat waarop de 
controleverklaring wordt afgegeven. In 
fi guur 6 een overzicht van de belangrĳ kste 
onderwerpen die in het rapport aan de 
orde moeten komen. Over verschillende 
van deze onderwerpen rapporteert de 
accountant ook nu al aan het auditcomité, 
maar dit zal nu voor alle onderwerpen altĳ d 
moeten gebeuren.

Verslag aan de toezichthouder(s) van de 
OOB
De accountant die de wettelĳ ke controle bĳ  
een OOB uitvoert heeft een meldingsplicht 
naar de bevoegde autoriteiten die toezicht 
houden op die OOB of, indien zo bepaald 
door de betrokken lidstaat, naar de 
bevoegde autoriteit die verantwoordelĳ k is 

Figuur 5. Belangrijkste vereisten controleverklaring OOB

Figuur 6. Belangrijkste onderwerpen rapport

Belangrijkste vereisten controleverklaring bij een OOB

a. Opgave van de naam van de persoon of het orgaan dat de accountantsorganisatie heeft 
benoemd

b. Opgave van de datum van benoeming en de periode van de totale onafgebroken opdracht, 
inclusief eerdere verlengingen en herbenoemingen

c. Ter ondersteuning 
van het 
accountants-
oordeel: 

• beschrijving van de als meest signifi cant ingeschatte risico’s op 
afwijkingen van materieel belang, inclusief die als gevolg van fraude

• samenvatting van de reactie van de accountant op die risico’s 

• indien relevant, belangrijke opmerkingen in verband met die risico’s

• Indien relevant voor de bovenstaande informatie, wordt een duidelijke 
verwijzing opgenomen naar de desbetreffende meldingen in de 
jaarrekening

d. Een toelichting bij de mate waarin de controle geacht wordt onregelmatigheden, met inbegrip 
van fraude, te kunnen opsporen

e. Een bevestiging dat het accountantsoordeel consistent is met de aanvullende rapportage aan 
het auditcomité

f. Een bevestiging dat geen verboden niet-controlediensten zijn geleverd en dat de accountant 
en de accountantsorganisatie onafhankelijk zijn geweest tijdens de uitvoering van de controle

g. Vermelding van alle toegestane niet-controlediensten die zijn geleverd aan de OOB en 
aan ondernemingen waarover zij de beheersingsmacht heeft en die niet zijn vermeld in het 
directieverslag of in de jaarrekening 

h. De accountant zal 
tevens: 

• een oordeel 
geven of: 

• het directieverslag overeenkomt met de 
jaarrekening

• het directieverslag is opgemaakt overeenkomstig 
de geldende wettelijke vereisten

• verklaren of hij op basis van de kennis en het begrip van de 
onderneming en haar omgeving opgedaan tijdens de controle, 
materiële onjuistheden in het directieverslag heeft gevonden, en hij 
geeft een omschrijving van het karakter van dergelijke onjuistheden 

Belangrijkste onderwerpen in het rapport aan het auditcomité

a. Een bevestiging van de onafhankelijkheid van de accountant, de accountantsorganisatie en alle andere bij de controle betrokken accountantskantoren

b. Een omschrijving van alle communicaties met het auditcomité, de raad van commissarissen en het bestuur van de OOB

c. Reikwijdte en tijdschema van de controle 

d. Beschrijving van de gebruikte controlemethodiek, onder meer welke balansonderdelen rechtstreeks zijn geverifi eerd en welke balansonderdelen 
op basis van systeem- en overeenstemmingscontroles zijn geverifi eerd, met daarbij een toelichting bij substantiële verschillen in vergelijking tot 
het voorgaande 

e. Beschrijving van het kwantitatieve niveau van materialiteit dat is gehanteerd bij de wettelijke controle van de jaarrekening als geheel en, indien 
van toepassing, het materialiteitsniveau voor bijzondere soorten transacties, rekeningsaldi of toelichtingen, en beschrijving van de kwalitatieve 
factoren waarmee rekening is gehouden bij het bepalen van het niveau van materialiteit 

f. Beschrijving van en een toelichting bij oordelen over tijdens de controle vastgestelde gebeurtenissen of omstandigheden die aanzienlijke 
twijfel kunnen doen rijzen over het vermogen van de OOB om haar continuïteit te handhaven, en over de vraag of deze gebeurtenissen of 
omstandigheden als materiële onzekerheid aan te merken zijn, en een samenvatting van alle garanties, comfort letters, gevallen van publieke 
interventie en andere steunmaatregelen die zijn meegenomen bij de beoordeling van de continuïteit 

g. Vermelding van eventuele signifi cante tekortkomingen in het interne fi nanciëlecontrolesysteem van de OOB en/of in het boekhoudsysteem. Voor 
elk van die signifi cante tekortkomingen wordt in het rapport vermeld of de betreffende tekortkoming door het management is verholpen 

h. Vermelding van eventuele signifi cante kwesties in verband met de tijdens de controle geconstateerde niet-naleving of vermoedelijke niet-naleving 
van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen of statuten van de vennootschap, voor zover deze relevant worden geacht voor het vermogen 
van het auditcomité om zijn taken te vervullen
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voor het toezicht op de accountant of de 
accountantsorganisatie. De meldingsplicht 
houdt in dat de accountant onmiddellĳ k 
alle informatie meldt die betrekking heeft 
op die OOB waarvan hĳ  kennis heeft 
gekregen bĳ  de uitvoering van die controle 
en die een van de volgende zaken tot 
gevolg kan hebben:

• een materiële inbreuk op de wettelĳ ke 
of bestuursrechtelĳ ke bepalingen die, 
in voorkomend geval, de voorwaarden 
voor toelating regelen of die specifi ek 
de activiteiten van de OOB regelen;

• een materiële bedreiging voor of twĳ fel 
over de continuïteit van de OOB; of

• het afgeven van een oordeelonthouding, 
een afkeurende verklaring of een 
verklaring met voorbehoud bĳ  de 
jaarrekening van de OOB.

7. Selectie 
accountantsorganisatie 
door middel van 
aanbestedingsprocedure
De OOB zet, op basis van nieuwe vereisten 
in de verordening, voor de selectie van een 
accountantsorganisatie een aanbesteding 
uit. De aanbestedingsprocedure wordt 
uitgevoerd onder leiding van het 
auditcomité en leidt tot een aanbeveling 
van het auditcomité aan de raad van 
commissarissen. De aanbeveling moet 
gemotiveerd zĳ n, bevat minimaal 
twee accountantsorganisaties en 
een gemotiveerde voorkeur van het 
auditcomité voor een daarvan.

De aanbestedingsprocedure wordt 
georganiseerd door de OOB en moet 
voldoen aan de volgende criteria:

• De OOB is vrĳ  om alle 
accountantsorganisaties uit te 
nodigen om voorstellen in te dienen 
voor het leveren van de wettelĳ ke 
controledienst. De deelname 
aan de selectieprocedure van 
accountantsorganisaties die in het 
voorafgaande kalenderjaar minder dan 

15 procent van de totale honoraria voor 
controles hebben ontvangen van OOB’s 
in de betrokken lidstaat, mag op geen 
enkele wĳ ze worden verhinderd.

• De OOB stelt aanbestedingsstukken 
op voor de uitgenodigde accountants-
organisaties. Deze aanbestedingsstukken 
stellen hen in staat de werkzaamheden 
van de OOB en het uit te voeren 
type wettelĳ ke controle te begrĳ pen. 
De aanbestedingsstukken bevatten 
transparante en niet-discriminerende 
selectiecriteria die door de OOB 
zullen worden gebruikt om de door 
accountantsorganisaties ingediende 
voorstellen te beoordelen.

 
• Het staat de OOB vrĳ  de selectie-

procedure vast te stellen. Zĳ  mag 
in de loop van de procedure directe 
onderhandelingen voeren met 
geïnteresseerde inschrĳ vers.

• Indien de bevoegde autoriteiten eisen 
dat accountantsorganisaties voldoen 
aan bepaalde kwaliteitsnormen, 
worden deze normen in de 
aanbestedingsstukken opgenomen. 

• De OOB beoordeelt de door 
accountantsorganisaties ingediende 
voorstellen overeenkomstig de vooraf in 
de aanbestedingsstukken vastgestelde 
selectiecriteria. De OOB stelt een 
verslag op over de conclusies van de 
selectieprocedure. Het auditcomité 
bevestigt deze conclusies. De OOB 
en het auditcomité houden rekening 
met alle bevindingen of conclusies 
van de inspectieverslagen over de 
kandidaat accountantsorganisatie en 
die door de bevoegde autoriteit worden 
gepubliceerd.

• De OOB toont desgevraagd aan 
de bevoegde autoriteit aan dat de 
selectieprocedure op een eerlĳ ke wĳ ze 
is uitgevoerd.

Het voorstel aan de aandeelhouders-
vergadering van de OOB voor de 

benoeming van een accountantsorganisatie 
bevat de aanbeveling en voorkeur van het 
auditcomité. Als het voorstel afwĳ kt van de 
voorkeur van het auditcomité, wordt in het 
voorstel vermeld waarom de aanbeveling 
van het auditcomité niet is gevolgd. De door 
het bestuur of de raad van commissarissen 
aanbevolen accountantsorganisatie moet 
wel aan de aanbestedingsprocedure hebben 
deelgenomen. 

8. Impact nieuwe wetgeving 
hangt af van keuzes
Op voorhand is het lastig de impact van 
de nieuwe wetgeving te bepalen. Dat is 
mede het gevolg van de vele opties waaruit 
de lidstaten kunnen kiezen. Zolang de 
keuzen niet gemaakt zĳ n, kan niet worden 
bepaald wat de uitkomst zal zĳ n.

In Nederland ligt het in de verwachting 
dat de bestaande verplichting tot 
kantoorroulatie wordt ‘opgerekt’ van de 
huidige acht naar tien jaar. Met betrekking 
tot de levering van niet-controlediensten 
wil men waarschĳ nlĳ k vasthouden aan 
de in Nederland sinds 2013 geldende 
‘formule’ op basis waarvan kan worden 
bepaald welke diensten wel en niet zĳ n 
toegestaan. Daarnaast zal deze minimaal 
tot de verboden diensten moeten leiden 
die in de zwarte lĳ st staan vermeld. 
De combinatie van enerzĳ ds de nu in 
Nederland gehanteerde ‘positieve’ formule 
en anderzĳ ds de ‘negatief’ geformuleerde 
zwarte lĳ st kan een lastige zĳ n. Ook de 
mogelĳ ke verschillen tussen de EU-landen 
en daarnaast de internationale normen 
kunnen voor problemen zorgen.

Met betrekking tot accountantsrapportages 
kan worden gesteld dat de nieuwe 
verplichtingen deels in de pas lopen met 
de recente Nederlandse ontwikkelingen, 
maar er zĳ n ook verschillen. De 
Nederlandse rapportages zullen minimaal 
de EU-vereisten moeten gaan bevatten. 
Rapportages aan auditcomités zullen 
uitgebreider worden dan tot nu toe 
meestal het geval was. Hoewel de nieuwe 
wetgeving dit niet vereist, is het nuttig 
als het auditcomité bĳ  OOB’s ook zelf 
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publiekelĳ k gaat rapporteren over haar 
werkzaamheden en over de bevindingen 
van de accountant. Dat vereist wel een 
belangrĳ ke investering aan de kant van de 
auditcomités.

De selectie van de accountantsorganisatie 
door OOB’s kan door de nieuwe vereisten 
transparanter worden en meer dan nu zĳ n 
gebaseerd op kwaliteit. Ook de rapportages 
van de AFM zullen dan naar verwachting 
directer worden betrokken bĳ  die keuzes. 
De (bestaande) verantwoordelĳ kheid van 
de vergadering van aandeelhouders wordt 
beter ingevuld.

Al met al een groot aantal vernieuwingen. 
Deze zullen deels tot verbeteringen in 
wettelĳ ke controles leiden. Maar het 
valt nog te bezien hoe en in hoeverre dat 
daadwerkelĳ k het geval zal zĳ n. Jammer 
is dat de kans tot harmonisatie binnen de 
EU grotendeels niet gepakt is en dat de 
reikwĳ dte van de werkzaamheden van de 
accountant een van de weinige aspecten is 
waar geen nieuwe of aangepaste vereisten 
gaan gelden.
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Europees bankentoezicht: 
succes is niet vanzelfsprekend
Het Europees bankentoezicht zal niet voor alle banken zonder 
kleerscheuren blĳ ven. Het doel is primair de fi nanciële stabiliteit te 
verbeteren om een nieuwe fi nanciële crisis te voorkomen. De grote 
vraag is echter of dit nieuwe bankentoezicht daadwerkelĳ k zoden aan 
de dĳ k zet.

Abdellah M’barki - Capital Markets & Accounting Advisory Services, Assurance

1. Het Europees 
bankentoezicht is onderdeel 
van de Europese Bankenunie
Decennia lang timmert de Europese Unie 
aan de weg om de Europese integratie op 
fi nancieel gebied steeds een stap verder te 
brengen. Belangrĳ ke mĳ lpalen zĳ n onder 
meer de Economische en Monetaire Unie 
en daaruit volgend de invoering van de 
euro. Ondanks de recente fi nanciële crisis 
in Europa en de duidelĳ ke weerstand tegen 
deze mĳ lpalen, blĳ kt de richting in de 
praktĳ k onomkeerbaar. Zo ook de invoering 
van het Europees bankentoezicht, ofwel 
het Single Supervisory Mechanism (SSM), 
dat een belangrĳ k onderdeel is van de 
Europese Bankenunie (Banking Union). 
Nadat op 29 oktober 2013 de verordening 
voor het Europees bankentoezicht offi  cieel 
werd gepubliceerd, neemt de Europese 
Centrale Bank (ECB) op 4 november 2014 
het bankentoezicht over in de eurozone als 
belangrĳ k onderdeel van de Bankenunie 
(zie fi guur 1). In dit artikel ligt de focus 
alleen op het toezichtmechanisme.

Algemeen gesteld heeft een verdere 
harmonisatie van het bankentoezicht in 
Europa een positief eff ect op de verdere 
integratie van de Europese markt. Aan de 

Figuur 1. Belangrijke aspecten Bankenunie
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andere kant valt het moeilĳ k te ontkennen 
dat deze majeure exercitie mogelĳ k niet 
van meet af aan een daverend succes zal 
zĳ n. Om beide kanten beter te begrĳ pen 
is het van belang inzicht te verschaff en in 
de aanleiding voor dit gemeenschappelĳ k 
toezichtmechanisme en de opzet ervan. 
Vervolgens zal een aantal voor- en nadelen 
uiteengezet worden, om tot slot in te gaan 
op de gevolgen die dit mechanisme met 

zich mee zal brengen voor Nederlandse 
banken en mogelĳ k hiermee voor de 
externe accountant. 

“A perfection of means, and confusion 
of aims, seems to be our main problem”
Albert Einstein



Spotlight  Jaargang 21 - 2014 uitgave 3 15

Samenvatting
Het Europees bankentoezicht staat na 
een lange periode van voorbereiding 
voor de deur. Dit nieuwe toezicht zal 
door een centraal toezichtorgaan, 
gebaseerd op (nagenoeg) gelĳ ke 
bankenwetgeving in de Eurolanden, 
moeten zorgen voor een verbetering 
van de fi nanciële stabiliteit in de 
Eurozone. Helaas zĳ n er (nog) 
genoeg kanttekeningen te plaatsen 
bĳ  dit systeem. Vooral het feit dat dit 
systeem slechts een onderdeel is van 
de Europese Bankenunie, waarvan 
belangrĳ ke andere elementen nog 
niet operationeel zĳ n. Maar ongeacht 
of dit toezichtsysteem wel of niet 
een eclatant succes wordt, zullen de 
banken en de externe accountant 
zich moeten aanpassen aan deze 
signifi cante verandering.

2. Europees bankentoezicht 
als noodzaak 
De fi nanciële crisis die voor velen 
15 september 2008 als offi  cieel startpunt 
kent door de val van zakenbank Lehman 
Brothers, is de belangrĳ kste aanleiding 
voor het besef bĳ  de regelgever op Europees 
niveau dat de geldende bankenregelgeving 
en -toezicht belangrĳ ke mankementen kent. 
Deze deuken zĳ n onder meer te vinden in 
de kapitaal- en liquiditeitsregels, herstel- en 
resolutieregels en in (grensoverschrĳ dend) 
uitvoerend toezicht. Om deze deuken te 
repareren is de regelgever aan het werk 
gegaan om wĳ zigingen in de regelgeving 
aan te brengen om vervolgens tot het besef 
te komen dat wetgeving alleen eff ectieve 
werking kan hebben als de spelregels in alle 
landen hetzelfde zĳ n en als het toezicht op 
naleving van deze regels centraal wordt 
uitgevoerd. 

Coördinatie tussen nationale 
toezichthouders was beperkt
Allereerst liet het toezicht op 
grensoverschrĳ dende banken te wensen 
over. Praktisch kwam het erop neer dat 
er slechts beperkte tot geen coördinatie 
bestond tussen de verschillende 
nationale toezichthouders waar een 
grensoverschrĳ dende bank mee te maken 
had. Dit had twee gevolgen. Aan de ene 
kant heeft de toezichthouder in Nederland 
mogelĳ k veel te weinig zicht op de gehele 
structuur en risico’s van de buitenlandse 
bankengroep waartoe de Nederlandse 
vestiging van de bank behoort. Op deze 
manier kan de Nederlandse toezichthouder 
zĳ n toezicht niet eff ectief inrichten en 
uitvoeren. Aan de andere kant heeft de 
betreff ende bankengroep in ieder land met 
een ander toezichtsysteem te maken, wat 
tot hoge kosten leidt voor compliance. Deze 
hoge kosten drukken de winst en worden 
uiteindelĳ k afgewend op de klant.

Eenduidige wetgeving is nodig voor gelĳ k 
speelveld 
Daarnaast ontstond in Europa meer 
gefragmenteerde wetgeving doordat op 
nationaal niveau antwoorden werden 
ontwikkeld op de gevolgen van de 

fi nanciële crisis. Deze fragmentatie had 
als groot risico dat de regels averechtse 
werking kregen doordat het ene land 
strenger op de liquiditeitsregels stuurde, 
terwĳ l het andere land weer strenger 
op kapitaalregels ging zitten. In een 
gezamenlĳ ke markt is het logischer om 
eenduidige wetgeving op te stellen voor een 
gelĳ k speelveld. 

Bovenal kan in het algemeen gesteld 
worden dat de correlatie tussen het 
functioneren van een banksysteem en het 
soevereine risico van desbetreff end land 
dusdanig sterk is, dat het disfunctioneren 
van het bankensysteem een negatief eff ect 
heeft op de wisselkoers van het betreff ende 
land. Het is dan ook moeilĳ k voor te stellen 
dat een gebied met dezelfde wisselkoers 
niet dezelfde regels en toezicht voor banken 
kent.

3. Na een lange weg is de ECB 
er (bĳ na) 
Op 4 november 2014 heeft de ECB 
een jaar de tĳ d gehad om het toezicht 
op de banken over te nemen van de 
nationale toezichthouders. Het is dan 
ruim twee jaar geleden dat de Europese 
Commissie een pakket aan wetsvoorstellen 
heeft gepubliceerd voor het Europees 
bankentoezicht. Sceptici kunnen het 
commentaar opwerpen dat het veel te 
lang duurt, zeker gezien de fi nanciële 
crisis al zes jaar terug begonnen is. We 
komen echter van heel ver, namelĳ k van 
decentraal toezicht in achttien landen op 
ruim zesduizend banken. Een centraal en 
geharmoniseerd gedegen toezicht op al 
deze banken vergt veel voorbereiding. 

Banken hebben toelatingsexamen moeten 
afl eggen voor de ECB
Als eerste stap is bepaald dat niet alle ruim 
zesduizend banken in de eurozone onder 
direct toezicht komen te staan van de ECB, 
maar alleen de signifi cante banken. De niet-
signifi cante banken komen onder indirect 
toezicht waarbĳ  het direct uitvoerend 
toezicht bĳ  de nationale toezichthouders 
blĳ ft. Voor de indeling in signifi cant en 
niet-signifi cant hanteert de ECB enkele 

signifi cantiecriteria, zie fi guur 2. Alvorens 
het direct toezicht over te nemen op de 
honderdtwintig signifi cante banken heeft 
de ECB deze banken het afgelopen jaar 
onderworpen aan een risicobeoordeling en 
een rigoureus balansonderzoek (ook wel 
bekend als de Asset Quality Review, AQR), 
gevolgd door een stresstest. Dit kan gezien 
worden als het toelatingsexamen voor het 
ECB-toezicht. Banken die op basis van dit 
examen een te laag kapitaalniveau blĳ ken 
te hebben zullen binnen enkele maanden 
het kapitaaltekort moeten aanvullen. 
Tevens zal de invulling van het toezicht 
bepaald worden op basis van de uitkomsten 
van de risicobeoordeling.
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Figuur 2. Toezichtsjurisdictie van de ECB

Figuur 3. Organisatie ECB-toezicht 
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Microprudentieel toezicht is in vier 
directoraten verdeeld
Voor het toezicht op zowel de signifi cante 
alsook de niet-signifi cante banken heeft de 
ECB het microprudentieel toezicht in vier 
directoraten verdeeld. In fi guur 3 wordt dit 
weergegeven.

Bevoegdheden ECB worden uitgebreider 
bĳ  signifi cante banken
Doordat de ECB het direct toezicht 
uitoefent op de signifi cante banken 
zĳ n de bevoegdheden concreter en 
verstrekkender dan bĳ  niet-signifi cante 
banken. Deze bevoegdheden zĳ n onder 
te verdelen in drie domeinen: uitvoerend 
toezicht, stresstesten en maatregelen.

• Uitvoerend toezicht
Het uitvoerend toezicht behelst het 
uitvoeren van het continu toezicht op 
de banken door het monitoren van het 
kapitaal, de liquiditeit, rapportage en 
publicatieverplichtingen. Dit is op zich 
niets nieuws vergeleken met het oude 
toezicht. Wel is het de verwachting dat 
de uitvoering van het nieuwe toezicht 
uitgebreider, veel gedetailleerder en 
op dagelĳ kse basis zal plaatsvinden. 
Er wordt veel meer van de banken 

verwacht, vooral op het gebied van 
rapportage en informatieverzoeken.

• Stresstesten 
Het uitvoeren van stresstesten is niet 
nieuw voor de banken. Echter, ook hier 
wordt verwacht dat de toekomstige 
stresstesten, vergelĳ kbaar met de 
stresstest als onderdeel van het 
toelatingsexamen, rigoureuzer en 
veeleisender zullen zĳ n. 

• Maatregelen 
De mogelĳ ke maatregelen zĳ n 
verstrekkender dan onder het oude 
regime. Omdat de maatregelen 
centraal worden genomen ontstaat 
een gelĳ k speelveld, waardoor er geen 
uitzonderingsmogelĳ kheden meer 
zullen bestaan. Een voorbeeld hiervan 
is de verhoging van kapitaalbuff er-
eisen.
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Bĳ  de niet-signifi cante banken zullen de 
nationale toezichthouders het directe 
toezicht uitoefenen en zorgdragen voor 
zowel periodieke alsook ad-hoc rapportages 
naar de ECB. Echter, de ECB zal over de 
schouders van de nationale toezichthouders 
meekĳ ken en heeft uiteindelĳ k de 
touwtjes in handen. Van Nederland is De 
Nederlandsche Bank (DNB) de nationale 
toezichthouder. De ECB bepaalt welke 
informatie DNB periodiek alsook ad-hoc 
moet uitvragen bĳ  de banken. Dit betekent 
in praktĳ k hoogstwaarschĳ nlĳ k dat de 
ECB de geleerde lessen bĳ  de signifi cante 
banken zal doorvertalen naar de niet-
signifi cante banken, via de nationale 
toezichthouders. Bĳ  dit laatste valt te 
denken aan de ervaringen van de AQR. Een 
voorbeeld van een dergelĳ k punt betreft 
de Loss Identifi cation Period (LIP). De ECB 
is van mening dat de LIP voor de Incurred 
But Not Reported (IBNR) voorzieningen 
te kort wordt ingeschat door banken. De 
toezichthouder is daarom van mening dat 
voorzieningen op leningen niet voldoende 
zĳ n. Dit is slechts een van de voorbeelden. 
Daarnaast kan de ECB bĳ zondere 
onderzoeken on-site uitvoeren bĳ  de niet-
signifi cante banken, het toezicht van DNB 
overstemmen en tot slot kan de ECB het 
direct toezicht overnemen als dit op basis 
van de signifi cantie criteria noodzakelĳ k is.

4. Het Europees 
bankentoezicht kent voor- en 
nadelen
Het bankentoezicht vanuit de ECB zal zeker 
een aantal voordelen met zich meebrengen 
voor de stabiliteit van de Europese 
fi nanciële sector alsook voordelen voor 
individuele banken. Er zĳ n ook nadelen te 
identifi ceren. 

Voordelen
Een geharmoniseerd, centraal en scherp 
toezicht biedt de fi nanciële markten 
de zekerheid dat er op uniforme wĳ ze 
naar de banken gekeken wordt en dat 
tĳ dig actie ondernomen kan worden bĳ  
disfunctioneren van een bank. Hieraan 
verwant is het voordeel dat banken in de 
gehele Eurozone met elkaar vergeleken 

kunnen worden. Dit betekent zowel 
een voordeel voor actieve partĳ en op 
de fi nanciële markten alsook een bron 
van inzichten voor de ECB in risico’s van 
verschillende banken. Zo zal de ECB op 
basis van een aantal belangrĳ ke ratio’s, 
zoals de kapitaalratio, banken continu 
met elkaar vergelĳ ken en de betreff ende 
informatie gebruiken voor eventuele acties 
of uitvragen bĳ  banken. Tot slot is het 
vertrouwen in een centraal orgaan met 
brede expertise en no-nonsens aanpak 
groter dan in een nationale toezichthouder 
die zo nu en dan bilaterale afspraken maakt 
met bepaalde banken. 

Voordelen voor de banken zĳ n er ook 
genoeg. Een belangrĳ k voordeel is het feit 
dat stabiele markten meer vertrouwen bĳ  
investeerders en klanten scheppen, wat 
het bankbedrĳ f ten goede komt. Daarnaast 
biedt een geharmoniseerd toezicht een gelĳ k 
speelveld voor de banken, wat bĳ draagt aan 
eerlĳ ke concurrentie op de Europese markt. 
Een bĳ komend voordeel voor de banken is 
dat het vergrootglas waar de banken onder 
worden gehouden door de ECB ervoor zorgt 
dat banken interne processen en systemen 
nader herzien als dat nodig is. Wellicht zal 
dit in eerste instantie een zure appel zĳ n 
waar doorheen gebeten moet worden. Op 
de lange termĳ n leiden effi  ciënte interne 
processen (zoals het jaarrekeningproces 
en diverse risicomanagementprocessen) 
tot besparing op onnodige kosten en 
meer ruimte en tĳ d om te focussen op het 
bedienen van klanten. Deze onnodige 
kosten zĳ n veelal het gevolg van processen 
waarbĳ  veel interventie nodig is om onjuiste 
rapportages te herstellen of om handmatig 
onjuiste data of ontbrekende data op te 
halen. 

Nadelen
Naast de voordelen voor diverse belang-
hebbenden zĳ n er helaas nog genoeg 
nadelen te benoemen. Allereerst, de ECB 
neemt in november het toezicht over 
terwĳ l de Bankenunie nog niet compleet 
is. Een belangrĳ k onderdeel namelĳ k is het 
resolutiemechanisme dat pas per 1 januari 
2016 volledig operationeel zal zĳ n. Dit 

mechanisme (Single Resolution Mechanism) 
moet de toezichthouders in staat stellen 
banken tĳ dig en eff ectief te kunnen 
ontmantelen. Dat kan indien nodig wordt 
geacht in slechts een weekend gebeuren.

Ook een belangrĳ k punt van de Bankenunie 
is een vangnet dat zorgdraagt voor het 
veiligstellen van spaargelden van klanten. 
Hiervoor is het van belang dat er een 
geharmoniseerd Deposito Garantie Stelsel 
in Europa bestaat. Ondanks het feit dat de 
stappen hiervoor in de goede richting zĳ n 
gezet, is ook dit onderdeel nog niet klaar.

Voorts kan gesteld worden dat het 
geharmoniseerde en gelĳ ke toezicht in de 
praktische uitvoering niet in alle landen 
gelĳ k kan zĳ n doordat de banken met 
verschillende lokale belastingregels te 
maken hebben en niet alle banken dezelfde 
set van standaarden voor de fi nanciële 
verslaggeving hanteren. Belastingregels 
en fi nanciële verslaggeving hebben 
directe impact op de kapitaalratio’s van 
banken, waardoor deze belangrĳ ke ratio’s 
in het toezicht niet grensoverschrĳ dend 
vergeleken kunnen worden. 

Een praktisch voorbeeld betreft 
de impact die de Nederlandse 
belastingregels hebben op de uitgifte 
van bepaalde kapitaalinstrumenten 
ter versterking van het kapitaal. De 
Contingent Convertibles (CoCos) zĳ n 
een bepaald type obligaties dat banken 
uitgeven en dusdanig structureren dat 
deze als kapitaal classifi ceren voor de 
kapitaalratio. In Nederland worden 
deze instrumenten echter door de 
fi scus als eigenvermogen beschouwd 
waardoor de rentebetalingen fi scaal 
niet aftrekbaar zĳ n, dit in tegenstelling 
tot andere landen onder Europees 
bankentoezicht.

Ten slotte zĳ n er verschillen per land. 
Nationale toezichthouders hebben onder de 
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aangepaste set van kapitaalregels bepaalde 
discretionaire bevoegdheden die eveneens 
zorgen voor een ongelĳ ke implementatie 
van deze regels in de verschillende landen 
die aan het Europees bankentoezicht 
deelnemen. Hier bovenop worden deze 
kapitaalregels ook in het Verenigd 
Koninkrĳ k geïmplementeerd maar maakt 
het Verenigd Koninkrĳ k geen deel uit 
van het Europees bankentoezicht. In het 
Verenigd Koninkrĳ k zetelt een aantal grote 
banken dat tevens grensoverschrĳ dend in 
Europa actief is. Het feit dat deze banken 
niet onder het ECB-toezicht vallen is een 
smet op het beoogde gelĳ ke speelveld in 
Europa.

5. Ook de externe accountant 
zal zich moeten aanpassen
De gevolgen van het Europees 
bankentoezicht beperken zich niet tot de 
toezichthouders en de banken. Ook de 
externe accountant zal beseff en dat dit 
nieuwe toezichtsysteem invloed heeft op 
zĳ n taken.

Stap 1. Gevoeligheden nader 
onderzoeken
De eerste stap voor de externe accountant 
van een bank in Nederland is het vergaren 
van informatie over de resultaten van 
de AQR en deze beoordelen in het kader 
van de controle van de jaarrekening en 
de controle van de verslagstaten aan 
DNB. Dit geldt zowel voor de externe 
accountant van de signifi cante als de 
niet-signifi cante banken. De AQR heeft 
verschillende onderwerpen belicht die 
de externe accountant nader zal moeten 
onderzoeken. Dit betreft bĳ voorbeeld 
het bepalen van de reële waarde 
van fi nanciële instrumenten die niet 
verhandeld worden op een actieve markt, 
de waardering van het kredietrisico in een 
derivatencontract, ofwel de Credit Value 
Adjustment (CVA) en het bepalen van 
zowel collectief als individueel bepaalde 
kredietvoorzieningen, ofwel impairments, 
op leningen.

Stap 2. Balans vinden tussen prudentie 
en compliance 
De uitdaging voor de accountant is 
vervolgens de juiste balans te vinden 
tussen wat prudentieel is en wat in lĳ n 
is met de verslaggevingsstandaarden. In 
de AQR heeft de toezichthouder met een 
prudentiële bril de balans van de banken 
onderzocht en zal vooral resultaten 
presenteren die een negatieve impact 
hebben op het eigenvermogen, zoals het 
verhogen van voorzieningenniveaus. Maar 
door de hoge mate van conservatisme 
zullen deze resultaten niet altĳ d in lĳ n 
zĳ n met IFRS. Aan de banken is uiteraard 
de taak om aan te tonen dat de fi nanciële 
cĳ fers compliant zĳ n met IFRS.

Stap 3. Controle van de kapitaalratio’s 
stringenter uitvoeren 
De externe accountant zal tevens het 
verhoogde belang van de kapitaalratio’s 
moeten onderkennen en daarmee de 
noodzaak de DNB-verslagstaten, waarin 
de kapitaalratio’s worden gerapporteerd, 
stringenter te controleren. Daarbĳ  komt 
kĳ ken dat in het verleden met veel 
van de informatie in de verslagstaten 
die geen directe impact had op de 
kapitaalratio beperkt gebruikt werd door 
de toezichthouder. De verwachting is dat 
de ECB veel meer op basis van data het 
toezicht zal insteken. Hierdoor wordt het 
belang van de volledige verslagstaten 
verhoogd, dus ook de informatie die in het 
verleden ’minder relevant’ was. 

Stap 4. Extra aandacht voor en focus op 
toezichthouderscommunicatie 
De verwachting is dat de (formele) 
communicatie tussen de banken en de 
toezichthouder sterk zal toenemen. Dit is 
onder meer het gevolg van het permanente 
toezicht dat de ECB zal voeren bĳ  de 
signifi cante banken. Het is gangbaar dat 
de externe accountant, alsook de interne 
accountant, kennis neemt van formele 
communicatie tussen de bank en de 
toezichthouder en informatie inwint over 
eventuele informele communicatie. De 
accountant beoordeelt de inhoud van de 
communicatie op impact op de controle 

van de jaarrekening en de verslagstaten. 
De verwachte toename in communicatie 
creëert de noodzaak bĳ  de externe 
accountant om zich hier meer te gaan 
focussen en per defi nitie hier meer tĳ d aan 
te besteden. 

Ook de rol NBA wordt intensiever
Tot slot zal de Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants 
(NBA) wellicht haar rol moeten 
intensiveren. Hierbĳ  valt te denken 
aan duidelĳ ke handreikingen voor de 
externe accountant bĳ  de controle van 
de verslagstaten. Deze staten zullen door 
de ECB strenger beoordeeld worden en 
daarom moet de controle hiervan duidelĳ k 
opgezet worden en moet een gepaste 
controleverklaring opgesteld worden. 
De rol van de NBA is temeer relevant 
gezien het bankentoezicht centraal wordt 
geregeld, terwĳ l de controlewetgeving op 
nationaal niveau is geregeld. 

6. Conclusie
Vanaf 4 november 2014 verandert het 
Europese bankentoezicht in de opzet, 
intensiteit en structuur. Dit heeft 
verstrekkende gevolgen voor de banken 
én haar accountant. Gezien de noodzaak 
de bancaire toezichthouder tevreden te 
stellen, zal een enorme professionele 
inspanning moeten worden verricht de 
nieuwe situatie te begrĳ pen en aan te 
passen. 
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Toepassen nieuwe IFRS-
consolidatieregels vraagt om 
gestructureerde aanpak
Met ingang van 2014 moeten ondernemingen de nieuwe IFRS-
regelgeving toepassen met betrekking tot consolidatie (IFRS 10) en 
samenwerkingsverbanden (IFRS 11). De toepassing van IFRS 10 en 
11 vraagt om een gestructureerde aanpak en de nodige professionele 
oordeelsvorming. Dit artikel geeft een toelichting op de belangrĳ kste 
stappen bĳ  het toepassen van IFRS 10 en 11 in de praktĳ k en 
behandelt de relevante discussiepunten.

Gert-Jan Brouwer – Projects Businesses, Assurance

1. Nieuwe regelgeving 
voor consolidatie en 
verwerking van samen-
werkingsverbanden leidt tot 
vragen en discussie
In mei 2011 bracht de International 
Accounting Standards Board (IASB) 
nieuwe verslaggevingsregels uit over 
consolidatie en de verwerking van 
samenwerkingsverbanden, waarvan IFRS 
10 en 11 de belangrĳ kste zĳ n. Door de 
oude standaarden en SIC-interpretaties te 
integreren in nieuwe standaarden wilde 
de IASB de regelgeving verduidelĳ ken. 
Verder zou de vergelĳ kbaarheid in de 
verslaggeving moeten verbeteren door 
het schrappen van de keuzemogelĳ kheid 
om joint ventures proportioneel te 
consolideren of te verwerken volgens de 
equitymethode. Dit laatste kan voor grote 
veranderingen zorgen in de verslaggeving 
van bedrĳ ven die activiteiten gezamenlĳ k 
uitvoeren in projectvennootschappen, 
zoals ondernemingen in de bouw- en 
energiesector. 

In Spotlight 3 in 2011 is aandacht besteed 
aan deze nieuwe regelgeving. Inmiddels 
hebben beursgenoteerde ondernemingen 
hun tussentĳ dse cĳ fers uitgebracht op 
basis van deze nieuwe regelgeving. In de 
praktĳ k blĳ kt het toepassen ervan niet 
altĳ d eenvoudig te zĳ n. Zo heeft de IFRS 
Interpretatie Commissie al veel vragen 
ontvangen over de toepassing van IFRS 
11 ‘Gezamenlĳ ke overeenkomsten’ bĳ  
projectvennootschappen. Ook geeft 
IFRS 11 zelf al aan dat bĳ  de toepassing 

professionele oordeelsvorming nodig is. 
Om hierbĳ  tot een goede afweging te 
komen is een gestructureerde aanpak 
nodig. Ook is het van belang om de 
afwegingen goed te documenteren, zodat 
intern, maar ook in discussies met externe 
partĳ en, zoals toezichthouders, achteraf 
altĳ d duidelĳ k is op basis van welke 
argumenten gekozen is voor een bepaalde 
verwerkingswĳ ze. 

De volgende paragrafen behandelen 
de diverse stappen bĳ  de praktische 
toepassing van IFRS 10 en 11 en 
geven een toelichting op de relevante 
discussiepunten. De denkrichtingen in 
de recente staff   papers en verslagen op 
het niveau van de IASB worden hierbĳ  
meegenomen. 

Rik van Hal en Erik Roelofsen: ‘IFRS 11 
‘Gezamenlĳ ke overeenkomsten’: meer dan 
het schrappen van een keuze’ 
(Spotlight 3/2011)
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Samenvatting
In mei 2011 zĳ n IFRS 10 ‘Consolidatie’ 
en IFRS 11 ‘Gezamenlĳ ke 
overeenkomsten’ uitgebracht. Het 
toepassen van deze nieuwe regels blĳ kt 
niet altĳ d eenvoudig en vergt de nodige 
professionele oordeelsvorming. De 
belangrĳ kste aandachtspunten betreff en 
het onderscheid tussen ‘relevante 
activiteiten’ en ‘beschermingsrechten’ 
en het juist toepassen van de 
verschillende stappen in de beoordeling 
of er sprake is van een gezamenlĳ ke 
bedrĳ fsactiviteit (‘joint operation’) met 
verwerking op basis van het aandeel in 
de activa, verplichtingen, opbrengsten 
en kosten of een joint venture die 
volgens de equitymethode moet worden 
verwerkt. Ondernemingen doen er 
goed aan om de beoordeling of sprake 
is van zeggenschap, gezamenlĳ ke 
zeggenschap of invloed van betekenis 
en de classifi catie van gezamenlĳ ke 
overeenkomsten gestructureerd aan te 
pakken en goed te documenteren.

Figuur 1. Interactie tussen de nieuwe standaarden

Interactie tussen IFRS 10, 11, 12 en IAS 28

Is sprake van ongedeelde
zeggenschap?

Consolidatie volgens
IFRS 10

Toelichtingen volgens
IFRS 12

Is sprake van gedeelde
( joint control’)?zeggenschap ‘

Definieer het type van de gezamenlijke
overeenkomst volgens IFRS 11

Verantwoord de activa, passiva,
opbrengsten en kosten

Toelichtingen volgens
IFRS 12

Verantwoord het belang
volgens IAS 28

Toelichtingen volgens
IFRS 12

Is sprake van invloed van betekenis?

Behandel het belang als financieel
actief volgens IAS 39 (of IFRS 9)

ja nee

nee

neeja‘Joint Venture’‘Joint Operation’
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2. Drie stappen om entiteiten 
op een juiste wĳ ze te 
verwerken 
De onderneming kan in drie stappen 
tot een juiste verwerking komen van 
dochterondernemingen, samenwerkings-
verbanden en deelnemingen:

Stap 1. Bepaal of er sprake is van 
zeggenschap (control), gezamenlĳ ke 
zeggenschap (joint control) of invloed van 
betekenis (signifi cant infl uence). 

Stap 2. Bepaal of entiteiten waarover 
de zeggenschap gezamenlĳ k wordt 
uitgeoefend classifi ceren als gezamenlĳ ke 
bedrĳ fsactiviteit of joint venture. 

Stap 3. Verwerk de entiteiten op basis van de 
juiste verwerkings-methode (consolidatie, 
verwerking aandeel in activa/verplichtingen 
en opbrengsten en kosten of verwerking 
volgens de equitymethode).

3. Zeggenschap, gezamenlĳ ke 
zeggenschap of invloed van 
betekenis?
De eerste stap is om te bepalen of sprake 
is van zeggenschap, gezamenlĳ ke 
zeggenschap of invloed van betekenis. De 
vraag of sprake is van zeggenschap wordt 
behandeld in IFRS 10.

De defi nitie van zeggenschap en 
gezamenlĳ ke zeggenschap zĳ n veranderd
Veel ondernemingen schreven in hun 
jaarrekening 2013 dat ze verwachtten dat 
IFRS 10 weinig tot geen eff ect zal hebben 
op hun cĳ fers. In de meeste gevallen is dat 
ook zo. Maar er zĳ n situaties waarbĳ  IFRS 
10 de cĳ fers wel beïnvloedt. Onder IFRS 10 
blĳ ft het uitgangspunt dat ondernemingen 
entiteiten consolideren waarover ze 
zeggenschap (control) hebben. De defi nitie 
hiervan is echter veranderd. 

Indien wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden is sprake van zeggenschap:
• De onderneming heeft macht over de 

andere entiteit. En:
• De onderneming heeft rechten en is 

blootgesteld aan de variabele inkomsten 
van de betreff ende entiteit. En:

• De onderneming kan haar macht 
gebruiken om de hoogte van de 
variabele inkomsten te beïnvloeden.

Hiermee wordt een balans gevonden tussen 
het uitoefenen van macht en wat daarmee 
bereikt kan worden (de ‘risks and rewards’). 
De voorgaande consolidatiestandaard IAS 
27 legde meer nadruk op het uitoefenen 
van macht, terwĳ l SIC 12, als interpretatie 
over special purpose entities, vooral de risks 
and rewards behandelde. IFRS 10 maakt dit 

laatste element onderdeel van de defi nitie 
van zeggenschap, wat verduidelĳ kt hoe 
beide begrippen zich tot elkaar verhouden. 
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Duidelĳ k onderscheid tussen relevante 
activiteiten en beschermingsrechten
Wat verder nieuw is, is dat IFRS 10 
een duidelĳ k onderscheid maakt 
tussen relevante activiteiten en 
beschermingsrechten. Relevante 
activiteiten zĳ n de activiteiten van 
de onderneming die de opbrengsten 
aanzienlĳ k beïnvloeden, ofwel de primaire 
bedrĳ fsactiviteiten. Beschermingsrechten 
zĳ n rechten die de positie van de 
aandeelhouders regelen en beschermen 
in bĳ zondere situaties, zoals bĳ  confl icten 
en fundamentele veranderingen. Hierbĳ  
kan worden gedacht aan een vereiste 
goedkeuring van aandeelhouders voor 
de uitgifte van aandelen of andere 
vermogensinstrumenten, het aangaan 
van omvangrĳ ke fi nancieringen of het 
doen van grote investeringen buiten de 
reguliere bedrĳ fsactiviteiten. IFRS 10 
geeft aan dat bĳ  de beoordeling of sprake 
is van zeggenschap alleen gekeken moet 
worden naar zeggenschap over relevante 
activiteiten en niet naar eventuele 
beschermingsrechten. 

Situaties waarbĳ  het onderscheid 
tussen relevante activiteiten en 
beschermingsrechten tot andere conclusies 
kan leiden, zĳ n samenwerkingsverbanden 
waarbĳ  partĳ en unanimiteit zĳ n 
overeengekomen voor de besluitvorming 
en de zeggenschap gezamenlĳ k uitoefenen. 
De samenwerkingsovereenkomsten of 
statuten kunnen een regeling bevatten 
voor confl ictsituaties, waarbĳ  een van 
de aandeelhouders bĳ zondere rechten 
krĳ gt. Bĳ voorbeeld het recht om de 
andere partĳ (en) uit te kopen. Deze 
rechten worden ook wel ‘deadlock 
resolutions’ genoemd, oftewel: wat te 
doen in een patstelling. De wĳ ze waarop 
de ontsnapping aan een patstelling 
contractueel is bepaald is zeer belangrĳ k 
voor de vaststelling of sprake is van 
gezamenlĳ ke zeggenschap. Indien een 
partĳ  bĳ  het niet bereiken van unanimiteit 
het recht heeft (en misschien ook de plicht 
heeft) om het belang van de andere partĳ  
te kopen kan worden aangemerkt als een 
potentieel stemrecht, waardoor alsnog 

zeggenschap wordt verkregen. Met een 
dergelĳ ke contractuele bepaling is geen 
sprake van gezamenlĳ ke zeggenschap, 
maar van ‘pure’ zeggenschap. De analyse 
van dergelĳ ke deadlocksituaties kan dan 
ook zeer bepalend zĳ n voor de classifi catie.

Samenvattend zal IFRS 10 voor reguliere 
dochterondernemingen niet resulteren 
in grote veranderingen. Bĳ  complexere 
structuren en zeggenschapsverhoudingen 
en bĳ  beschermingsrechten is dat wel 
mogelĳ k.

Gezamenlĳ k zeggenschap
Als de zeggenschap gezamenlĳ k wordt 
uitgeoefend is onder IFRS 11 sprake van 
een gezamenlĳ ke overeenkomst (joint 
arrangement). Dit is het geval als besluiten 
worden genomen op basis van unanimiteit. 
Dit kan expliciet zĳ n geregeld of inherent 
zĳ n aan de situatie. Bĳ voorbeeld als twee 
partĳ en beide vĳ ftig procent zeggenschap 
hebben, als twee partĳ en beide een 
directielid mogen benoemen, als een 
vereiste meerderheid is overeengekomen 
voor besluitvorming die per saldo 
instemming van alle partners vereist, als er 
sprake is van vetorechten enzovoort. 

Het onderscheid tussen relevante 
activiteiten en beschermingsrechten kan 
ook hier leiden tot andere conclusies in 
vergelĳ king tot de voorgaande regelgeving. 
In contracten kan unanimiteit zĳ n 
overeengekomen voor zaken die het 
karakter hebben van beschermingsrechten, 
terwĳ l voor de besluitvorming over de 
relevante activiteiten geen unanimiteit 
vereist is. Dit leidt onder IFRS 11 tot 
de conclusie dat geen sprake is van 
gezamenlĳ ke zeggenschap, maar van 
invloed van betekenis.

4. Gezamenlĳ ke 
overeenkomsten classifi ceren 
als joint operation of als joint 
venture
De tweede stap is van toepassing op 
entiteiten waarover de zeggenschap 
gezamenlĳ k wordt uitgeoefend. IFRS 
11 schrĳ ft voor dat gezamenlĳ ke 

overeenkomsten worden geclassifi ceerd 
als gezamenlĳ ke bedrĳ fsactiviteit (joint 
operation) of als joint venture. Joint 
operations worden opgenomen naar 
hun aandeel in de activa, verplichtingen, 
opbrengsten en kosten. Veelal lĳ kt dit 
tot dezelfde uitkomst als proportioneel 
consolideren. Joint ventures worden, 
net als deelnemingen, verwerkt volgens 
de ‘equitymethode’. De economische 
werkelĳ kheid is leidend voor de 
classifi catie.

Rechten en verplichtingen als basis voor 
de classifi catie
Het onderscheid tussen joint ventures en 
joint operations is als volgt:

• Het samenwerkingsverband classifi ceert 
als joint venture als het eigen activa 
en verplichtingen heeft, deze in 
essentie zelf afwikkelt en de partners 
alleen een belang hebben in de netto 
vermogenspositie.

• Het samenwerkingsverband 
classifi ceert als joint operation als 
de partners rechten hebben op 
individuele activa en schulden voor 
de individuele verplichtingen van het 
samenwerkingsverband.

IFRS 11 defi nieert niet wat die rechten en 
verplichtingen inhouden en in welke mate 
deze aanwezig moeten zĳ n. Dat is een 
kwestie van professional judgement. 

Voordat de stappen voor de classifi catie 
worden behandeld eerst enkele algemene 
opmerkingen hierover op basis van vragen 
en discussies in de praktĳ k:

• IFRS 11 spreekt (in tegenstelling 
tot de defi nitie van zeggenschap 
onder IFRS 10) alleen over rechten 
en verplichtingen en niet over de 
blootstelling aan de risks & rewards. 
Als de partners bĳ voorbeeld bĳ  een 
projectvennootschap feitelĳ k alle risico’s 
lopen, geeft dat op zichzelf nog geen 
rechten of verplichtingen voor de activa 
of verplichtingen. 
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• Verder maakt IFRS 11 onderscheid 
tussen verplichtingen en garanties. 
Het feit dat partners garant staan 
voor bepaalde leningen leidt niet 
direct tot verplichtingen voor 
schulden. Het uitgangspunt is dat 
het samenwerkingsverband zelf 
zĳ n schulden afwikkelt. Alleen 
als de onderneming niet aan haar 
verplichtingen kan voldoen kan de 
garantie worden ingeroepen voor 
het tekort. Als de partners echter 
medeschuldenaar zĳ n (wat bĳ  een 
vennootschap onder fi rma (vof)  
bĳ voorbeeld het geval is voor alle 
schulden) hebben de partners wel 
verplichtingen voor de schulden.

• In de laatste staff  papers van de IFRS-
interpretatiecommissie wordt gesproken 
over ‘inferred rights’ en ‘inferred 
obligations’, ofwel afgeleide rechten 
en verplichtingen. Afgeleide rechten 
ontstaan als er rechten of verplichtingen 
zĳ n bĳ voorbeeld om de output van een 
samenwerkingsverband af te nemen. Van 
afgeleide verplichtingen is sprake als het 
samenwerkingsverband voor het voldoen 
van haar verplichtingen afhankelĳ k is 
van de kasstromen van de partners en 
als deze op een continue basis worden 
voldaan door de partners.

Vier stappen om de classifi catie te bepalen
De economische werkelĳ kheid van rechten 
en verplichtingen wordt beoordeeld op 
basis van de volgende vier stappen:

Stap 1. Beoordeel of de samenwerking is 
gestructureerd in een apart vehikel
Stap 2. Beoordeel de juridische structuur 
van het vehikel
Stap 3. Beoordeel de contractvoorwaarden 
met betrekking tot de samenwerking
Stap 4. Beoordeel eventuele overige feiten 
en omstandigheden

Indien geen sprake is van een apart vehikel 
(juridische entiteit) is altĳ d sprake van een 
joint operation. Bĳ  de overige elementen 
staat de vraag centraal of de juridische 
vorm, contractvoorwaarden of overige 

feiten en omstandigheden de onderneming 
rechten geven op individuele activa en 
verplichtingen voor individuele schulden 
van de joint arrangement.

Juridische structuur
Wat betreft de juridische vorm van het 
vehikel is in de Nederlandse situatie het 
onderscheid tussen entiteiten met en 
zonder rechtspersoonlĳ kheid van belang.

De meest voorkomende gezamenlĳ ke 
overeenkomst zonder rechtspersoonlĳ kheid 
in Nederland is de vof. De vof wordt veel 
gebruikt als samenwerkingsvorm voor het 
uitvoeren van projecten in de bouw en 
installatietechniek. Juridisch kan een vof 
zelf geen bezittingen of schulden hebben. 
De partners zĳ n dus feitelĳ k medeeigenaar 
van de bezittingen van de vof en 
medeschuldenaar voor alle verplichtingen 
van de vof. Dit leidt tot classifi catie van de 
vof als joint operation.

Bĳ  entiteiten die wel rechtspersoonlĳ kheid 
hebben, zoals bv’s, is geen sprake van 
rechten op de individuele activa of 
verplichtingen voor de schulden. In dit 
geval hebben de partners alleen rechten op 
de netto activa. Voor vastgoedontwikkelaars 
die veelal samenwerken in bv- en 
cv-constructies betekent dit dat het 

samenwerkingsverband classifi ceert als 
joint venture. Dit kan ingrĳ pende gevolgen 
hebben voor de jaarrekening: grondposities 
en leningen verdwĳ nen van de balans en 
operationele resultaten worden slechts op 
één regel in de winst-en-verliesrekening als 
resultaat deelnemingen verantwoord.

Verschillende classifi caties voor 
projectvennootschappen in Europa
In Europa bestaan juridische structuren voor 
projectvennootschappen die net als de vof 
veel gebruikt worden voor het gezamenlĳ k 
uitvoeren van projecten. Zo bestaat in België 
de tĳ delĳ ke handelsvennootschap (THV), 
in Engeland de Joint Association No Entity 
(JANE), in Duitsland de Arbeitsgemeinschaft 
(ARGE) en in Frankrĳ k de Société en 
Participation (SEP) en de Société Civile de 
Construction Vente (SCCV). De classifi catie 
van deze entiteiten in de diverse landen is 
echter verschillend als gevolg van verschillen 
in contractvorm of juridische behandeling. 
Zo is in Duitsland na een relatief lange 
periode van discussie uiteindelĳ k consensus 
ontstaan over de classifi catie van de ARGE. 
Op basis van het standaard ARGE-contract 
zou net als voor de vof, classifi catie als joint 
operation voor de hand liggen. De standaard 
contractvorm geeft namelĳ k aan dat de 
participanten naar rato van hun deelname 
rechten of verplichtingen hebben voor de 

Figuur 2. 
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activa, schulden, kosten en opbrengsten. 
Maar volgens jurisprudentie kan een ARGE 
zelf ook deels rechtspersoonlĳ kheid hebben. 
Voor de Duitse verslaggevingspraktĳ k was 
dit aanleiding om de ARGE als joint venture 
te classifi ceren.

De doorlooptĳ d van de discussie in 
Duitsland geeft aan dat de classifi catie van 
projectvennootschappen op basis van IFRS 
11 niet altĳ d eenvoudig is. In jaarrekeningen 
van internationale bouwondernemingen 
leidt dit tot een verschillende verwerking 
van samenwerkingsverbanden die qua 
structuur vergelĳ kbaar zĳ n. Dit roept de 
vraag op of dit het inzicht voor de gebruiker 
van de jaarrekening verbetert.

Classifi catie rechtspersonen in beginsel joint 
venture
Gezamenlĳ ke overeenkomsten in 
entiteiten met rechtspersoonlĳ kheid zoals 
de bv zĳ n in beginsel joint ventures. De 
juridische structuur zorgt ervoor dat de 
activa en verplichtingen afgescheiden 
zĳ n en de aandeelhouders alleen 
rechten hebben op de netto-activa in 
de vorm van dividenduitkeringen. Ook 
de bv- en cv-structuur die veel gebruikt 
wordt voor samenwerkingsverbanden 
bĳ  vastgoedontwikkelaars en 
vastgoedbeleggers kwalifi ceren op basis 
hiervan in beginsel als joint venture. 

Contractvoorwaarden
Als de juridische structuur de partners geen 
rechten geeft op de activa of verplichtingen 
voor de in het vehikel opgenomen schulden, 
moet worden beoordeeld of de contractuele 
voorwaarden de partners dit geven. Dit is 
bĳ voorbeeld het geval als de gezamenlĳ ke 
overeenkomst een rechtspersoon is en de 
partners contractueel hebben afgesproken 
dat beide partĳ en recht hebben op de 
output van het samenwerkingsverband of 
hiervoor afnameverplichtingen hebben. 
Voorbeelden hiervan zĳ n de output van 
olie- en gasvelden, beton- of asfaltcentrales 
en rechten op kavels bĳ  grondexploitaties.

Overige feiten en omstandigheden
In sommige gevallen zĳ n er geen 
contractuele voorwaarden die de 
onderneming rechten geven op activa en 
verplichtingen voor passiva, maar is de 
feitelĳ ke situatie wel zodanig. IFRS 11 
geeft hierbĳ  alleen het voorbeeld van een 
samenwerkingsverband dat is opgezet 
om de partners van output te voorzien 
en waardoor de verplichtingen van het 
samenwerkingsverband feitelĳ k worden 
voldaan door de cash fl ow vanuit de 
partners. Voorbeelden van deze situatie 
zĳ n samenwerkingsverbanden voor de 
gezamenlĳ ke productie van halff abricaten 
of investeringen in R&D die zodanig 
specifi ek zĳ n dat ze alleen bruikbaar zĳ n 
voor de aandeelhouders of die niet aan 
derden kunnen en mogen worden geleverd. 
In deze gevallen is sprake van een joint 
operation.

De overige feiten en omstandigheden 
hebben geleid tot veel vragen aan de IFRS-
interpretatiecommissie. IFRS 11 noemt in 
dat kader de situatie dat alle output door de 
partners wordt afgenomen. Een belangrĳ ke 
vraag is of dit de enige mogelĳ kheid is, of 
dat er meerdere situaties denkbaar zĳ n 
waarbĳ  overige feiten en omstandigheden 
een rol spelen bĳ  de classifi catie. En als dit 
het geval is, welke situaties dat kunnen 
zĳ n. In de eerder genoemde staff  paper 
worden op basis van een voorbeeld een 
aantal situaties besproken die volgens de 
technische staff  niet meewegen omdat 
ze niet leiden tot rechten op activa of 
verplichtingen voor de schulden van het 
samenwerkingsverband:
• het uitvoeren van dezelfde activiteiten 

door de partners of een grote 
betrokkenheid bĳ  de activiteiten;

• een laag eigen vermogen;
• geen eigen personeel;
• soort activa en verplichtingen;
• een korte levensduur van de entiteit;
• opdrachtgever of klanten verkregen via 

de partners;
• garanties van partners aan opdracht-

gevers van het samenwerkings verband, 
bĳ voorbeeld afbouwgaranties.

Wat volgens de staff  paper wel mee kan 
wegen is als de partners alle verliezen 
en kastekorten aanzuiveren en op die 
manier feitelĳ k op een indirecte wĳ ze 
alle verplichtingen voldoen van het 
samenwerkingsverband. Dit zou dan echter 
ook in samenhang met de rechten voor de 
activa moeten worden beoordeeld.

5. Juiste verwerking op 
basis van (proportionele) 
consolidatie of de 
equitymethode
De laatste stap is de juiste verwerking. 
De nieuwe methode van het opnemen 
van het aandeel in activa, verplichtingen, 
opbrengsten en kosten, praktisch vergelĳ k-
baar met proportionele consolidatie, wordt 
evenals de consolidatiemethode als bekend 
verondersteld. We richten ons vooral op de 
juiste toepassing van de equitymethode, 
gezien de toenemende relevantie (alle joint 
ventures moeten verplicht op basis van deze 
methode worden verwerkt) en de vragen 
hierover in de praktĳ k.

De equitymethode juist toepassen
De equitymethode houdt in dat het 
belang wordt gewaardeerd tegen de 
verkrĳ gingsprĳ s, gecorrigeerd voor 
het aandeel van onderneming in het 
resultaat en in andere onderdelen van 
het ‘other comprehensive income’ zoals 
koersomrekeningen en mutaties in hedge 
reserves. De boekwaarde wordt verminderd 
met ontvangen dividenduitkeringen. De 
te hanteren waarderingsgrondslagen zĳ n 
consistent met die van de moeder: indien 
nodig worden correcties verwerkt om tot 
consistente waarderingsgrondslagen te 
komen.

De boekwaarde van het belang in de 
deelneming of joint venture vermeerderd 
met eventuele overige belangen die in feite 
onderdeel zĳ n van de investering in de 
deelneming of joint venture (preferente 
aandelen, langetermĳ nfi nancieringen 
enzovoort) kan nooit negatief worden. Als 
de uitkomst van de berekening negatief is, 
geldt het volgende.
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• Zĳ n eventuele overige vorderingen 
die geen onderdeel uitmaken van de 
investering in de deelneming niet 
inbaar, dan neemt de onderneming een 
voorziening op voor oninbaarheid.

• Heeft de onderneming andere in rechte 
afdwingbare of feitelĳ ke verplichtingen 
om tekorten aan te zuiveren, dan 
verantwoordt zĳ  hiervoor een 
voorziening deelnemingen.

5. Conclusie
De toepassing van IFRS 10 en vooral 
van IFRS 11 is niet altĳ d eenvoudig 
en vraagt om de nodige professionele 
oordeelsvorming. Ondernemingen doen 
er goed aan om de beoordeling of sprake 
is van (gezamenlĳ ke) zeggenschap of 
invloed van betekenis en de classifi catie 
van gezamenlĳ ke overeenkomsten 
gestructureerd aan te pakken en goed te 
documenteren, zodat intern, maar ook 
in discussies met externe partĳ en, zoals 
toezichthouders achteraf altĳ d duidelĳ k is 
op basis van welke argumenten gekozen is 
voor een bepaalde verwerkingswĳ ze.



26 Spotlight  Jaargang 21 - 2014 uitgave 3 

Aanbevolen: tĳ dige 
inventarisatie van impact 
IFRS 15 
Na lang wachten is IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with 
Customers’ uitgebracht. De grootste wĳ ziging betreft de 
verantwoording van de omzet volgens een vĳ fstappenplan. 
Ondernemingen doen er goed aan nu al te onderzoeken wat 
de gevolgen zĳ n van deze nieuwe standaard.

Jay Tahtah - Capital Markets & Accounting Advisory Services, Assurance
Renee Verhoeff  - Capital Markets & Accounting Advisory Services, Assurance

1. Omzetverantwoording 
voortaan volgens 
vĳ fstappenplan 
Op 28 mei 2014 hebben de International 
Accounting Standards Board (IASB) 
en haar Amerikaanse tegenhanger, de 
Financial Accounting Standards Board 
(FASB), de langverwachte standaard 
voor omzetverantwoording uitgebracht. 
IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with 
Customers’ is eff ectief voor boekjaren 
die op of na 1 januari 2017 starten, met 
vergelĳ kende cĳ fers over 2016. Het eerder 
toepassen van deze nieuwe standaard is 

toegestaan, na adoptie door de Europese 
Unie, die in het tweede kwartaal van 2015 
wordt verwacht. Deze standaard vervangt 
zowel IAS 11 ‘Construction Contracts’ als 
IAS 18 ‘Revenue Recognition’.

De grootste wĳ ziging betreft de 
verantwoording van de omzet volgens 
een vĳ fstappenplan en bĳ behorende 
expliciete regels. Het omzetgetal 
is voor veel ondernemingen een 
van de belangrĳ kste getallen waar 
men op stuurt. De wĳ zigingen in 
de nieuwe standaard hebben de 
meeste impact voor ondernemingen 
met meerdere businessmodellen, 
verschillende omzetstromen, complexe 
verkoopcontracten en/of een groot 
aantal verkoopcontracten. Ook 
ondernemingen die goederen en diensten 
bundelen in geïntegreerde producten 
in combinatie met kortingen en/of 
signifi cante fi nancieringselementen zullen 
wĳ zigingen zien in het moment van de 
omzetverantwoording.

Vĳ fstappenplan
In de eerste uitgave van Spotlight van 
dit jaar is het stappenplan uitgebreid 
beschreven. Hieronder nogmaals de vĳ f 
stappen in het kort:

Stap 1. Identifi ceer het contract met de klant
Een contract is een overeenkomst met een 
of meerdere partĳ en waaruit rechten en 
verplichtingen voortkomen.

Stap 2. Identifi ceer de afzonderlĳ ke 
leveringsverplichtingen binnen het contract
Een leveringsverplichting is een belofte 
aan de eindgebruiker om goederen en/of 
diensten te leveren.

Stap 3. Bepaal de transactieprĳ s
De transactieprĳ s is het (geschatte) 
geldbedrag dat de leverancier verwacht 
in ruil voor het geleverde goed of de 
geleverde dienst.

Stap 4. Alloceer de transactieprĳ s naar de 
afzonderlĳ ke leveringsverplichtingen
Wanneer de onderneming de afzonderlĳ ke 

‘Nieuw model voor 
omzetverantwoording vraagt om tĳ dige 
implementatie’ (Spotlight 1/2014)
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Samenvatting
IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with 
Customers’ is eff ectief voor boekjaren 
vanaf 1 januari 2017. Vanaf dan 
verantwoordt de onderneming haar 
omzet volgens een vĳ fstappenplan 
en bĳ behorende expliciete regels. 
Dit vergt van de onderneming meer 
inschatting dan tot nu toe, en daardoor 
ook meer gedetailleerde informatie. 
Dit kan impact hebben op de systemen, 
processen en controls, contracten, 
remuneratie- en bonusregelingen, 
investor relations en belastingen van de 
onderneming. Het is daarom raadzaam 
nu al na te gaan wat de gevolgen zĳ n.

leveringsverplichtingen binnen het 
contract en de (geschatte) transactieprĳ s 
van het contract heeft bepaald, wordt 
de transactieprĳ s gealloceerd aan de 
afzonderlĳ ke leveringsverplichtingen.

Stap 5. Verantwoord de omzet als aan een 
afzonderlĳ ke leveringsverplichting is voldaan
De verantwoording van de omzet vindt 
plaats wanneer de controle over het goed of 
de dienst is overgedragen aan de klant.

2. Veel nieuwe informatie en 
managementinschattingen 
vereist
Onder IFRS 15 moet de onderneming 
diverse inschattingen maken. Hiervoor 
is het belangrĳ k dat zĳ  over de juiste 
informatie beschikt.

Overdracht van beschikkingsmacht aan 
de klant
Omzetverantwoording (stap 5) vindt 
plaats op het moment van overdracht 
van de beschikkingsmacht over het 
goed of de dienst aan de klant. Dit is het 
moment waarop de klant de voordelen 
uit het goed of de dienst heeft verkregen 
en kan gebruiken. De overdracht van 
beschikkingsmacht voor goederen is niet 
per defi nitie gelĳ k aan de overdracht 
van rekening en risico. Ook wanneer de 
onderneming op dit moment gebruik maakt 
van de ‘percentage of completion’-methode 
(bĳ voorbeeld een bouwonderneming) moet 
zĳ  over voldoende informatie beschikken 
om te kunnen voldoen aan de expliciete 
voorwaarden die worden gesteld voor het 
nemen van omzet over de contractperiode 
in plaats van op enig moment of aan het 
einde van het contract.

Variabele vergoedingen
Er zĳ n ondernemingen die goederen of 
diensten leveren waarvan de transactieprĳ s 
afhankelĳ k is van een toekomstige 
gebeurtenis (bĳ voorbeeld het recht 
op teruggave, bonussen en kortingen 
gebaseerd op een te leveren prestatie 
of boetes). Onder de huidige standaard 
zullen deze bedragen vaak niet worden 
verantwoord totdat de toekomstige 

gebeurtenis zich (al dan niet) heeft 
voorgedaan. Onder de nieuwe standaard 
echter neemt de onderneming een 
inschatting van deze elementen op in de 
bepaling van de transactieprĳ s wanneer 
het ‘highly probable’ is dat geen sprake zal 
zĳ n van creditering van omzet. Op ieder 
rapportagemoment kĳ kt het management 
opnieuw of de al gemaakte inschatting van 
de transactieprĳ s nog steeds juist is en past, 
wanneer nodig, de omzetverantwoording 
hierop aan. Ook kan sprake zĳ n van 
klantincentives zoals giftcards, coupons, 
twee voor de prĳ s van één of vergoedingen 
van de verkoper aan de afnemer zoals 
marketingbĳ dragen, bĳ drage voor product 
placement en zogenaamde slotting fees. 
Hiervan moet bepaald worden of sprake 
is van een variabele vergoeding of een 
separate leveringsverplichting.

Allocatie van de transactieprĳ s gebaseerd 
op de zelfstandige verkoopwaarde
Heeft de onderneming afzonderlĳ ke 
leveringsverplichtingen binnen 
één contract (stap 2) en heeft zĳ  de 
(geschatte) transactieprĳ s van het 
contract bepaald (stap 3), dan alloceert 
zĳ  de transactieprĳ s aan de afzonderlĳ ke 
leveringsverplichtingen (bĳ voorbeeld een 
gratis service of onderhoud bĳ  de aankoop 
van een product of de belofte van een 
korting op een toekomstige aanschaf van 
een product). De basis van deze allocatie 
is de afzonderlĳ ke waarde van het goed 
of de dienst. Dit is eenvoudig te bepalen 
wanneer de goederen of diensten ook los 
worden verkocht door een onderneming. 
Vaak is dit echter niet het geval en moet het 
management zelf een inschatting maken. 
Hiervoor heeft het informatie nodig die 
mogelĳ k niet direct beschikbaar is binnen 
de onderneming. 

Licenties
Een onderneming kan een licentie 
verkopen aan klanten voor bĳ voorbeeld een 
franchiseformule, software en technologie, 
fi lms en muziek, patenten en trademarks. 
Een onderneming moet vaststellen of 
sprake is van overdracht van intellectueel 
eigendom op enig moment of gedurende 

een bepaalde periode om te bepalen 
wanneer omzet verantwoord kan worden. 
Van overdracht gedurende een bepaalde 
periode is sprake als het intellectueel 
eigendom waartoe de klant het recht op 
gebruik heeft aan signifi cante verandering 
onderhevig is door de activiteiten die de 
licentiegever verricht. In dit geval heeft de 
licentienemer toegang tot het intellectueel 
eigendom gedurende een bepaalde periode. 
Een voorbeeld hiervan is de retailer die een 
licentie koopt van een televisieproducent op 
het gebruik van een bepaalde cartoon (voor 
verschillende merchandise). Gedurende 
de tĳ d zal deze cartoon zich, door 
inspanningen van de televisieproducent, 
verder ontwikkelen. De licentie geeft het 
recht om hier gedurende de licentieperiode 
gebruik van te maken. Dit in tegenstelling 
tot licenties die recht geven op het gebruik 
van het intellectuele eigendom op enig 
moment en in de staat op het moment 
waarop de licentie wordt toegekend, zoals 
een softwarelicentie. 

Verder bevat de nieuwe standaard een 
uitzondering voor de verantwoording van 
de omzet gerelateerd aan intellectueel 
eigendom met omzet- of gebruik-
gerelateerde royalty’s. Deze zĳ n pas 
onderdeel van de transactieprĳ s op het 
moment dat het gebruik (of de verkoop) 
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zich daadwerkelĳ k voordoet. De omzet mag 
pas verantwoord worden als de verkopen 
zich voordoen ondanks dat het mogelĳ k 
eerder ‘highly probable’ is dat deze zullen 
plaatsvinden. 

Financiering
Er zĳ n contracten waarbĳ  de klant van 
de onderneming een signifi cant impliciet 
of expliciet fi nancieringsvoordeel heeft. 
Bĳ voorbeeld als er geen directe link is 
tussen het tĳ dstip waarop de levering 
van een goed of dienst in een contract 
en de betalingen plaatsvinden. Dit zie je 
bĳ voorbeeld bĳ  autoverkopen: ‘nu rĳ den 
en volgend jaar betalen’. Bevat het contract 
een signifi cante fi nancieringscomponent, 
dan past de onderneming de transactieprĳ s 
aan voor de tĳ dswaarde van geld.

De standaard geeft een aantal 
uitzonderingen voor de toepassing hiervan, 
zoals het criterium dat de tĳ dswaarde van 
geld alleen hoeft te worden meegenomen 
wanneer een van beide partĳ en signifi cante 
voordelen heeft van de fi nanciering en een 
praktische benadering wanneer de tĳ d 
tussen de levering van het goed of de dienst 
en de betaling minder bedraagt dan één jaar. 
In dit laatste geval hoeft de tĳ dswaarde van 
geld niet te worden meegenomen.

Contractkosten
In bepaalde gevallen maken ondernemingen 
kosten om een contract te verkrĳ gen 

of te vervullen, zoals verkoopprovisies. 
Deze kosten worden momenteel niet 
altĳ d geactiveerd. Contractkosten die aan 
zekere voorwaarden voldoen (ze moeten 
bĳ voorbeeld incrementeel zĳ n als gevolg 
van het sluiten van het contract. Met andere 
woorden: wanneer het contract niet zou zĳ n 
afgesloten zouden deze kosten ook niet zĳ n 
gemaakt) moeten straks worden geactiveerd 
en vervolgens worden afgeschreven 
over de periode waarin de betreff ende 
contractomzet wordt verantwoord. De 
periode waarin deze kosten worden 
afgeschreven is gelĳ k aan de periode waarin 
de overdracht van de service en/of het goed 
zal plaatsvinden. Hierin wordt bĳ voorbeeld 
meegenomen een verlengingsoptie waarvan 
het zeer waarschĳ nlĳ k is dat deze wordt 
uitgeoefend. 

Toelichtingsvereisten
De huidige toelichtingseisen rondom 
omzetverantwoording zĳ n beperkt. De 
nieuwe standaard bevat echter een forse 
uitbreiding van de toelichtingsvereisten 
voor zowel de verantwoorde omzet als 
de nog te verantwoorden omzet en de 
daaruit voortkomende kasstromen, om 
gebruikers van de jaarrekening in staat 
te stellen de omvang, de timing en de 
gemaakte inschattingen te begrĳ pen. De 
toelichtingsvereisten in de standaard zĳ n 
zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. 
Zie tabel 1.

3. Impact kan organisatiebreed 
en groot zĳ n
De nieuwe standaard kan impact 
hebben op systemen, processen en 
controls, contracten, remuneratie- en 
bonusregelingen, investor relations en 
belastingen.
 
• Systemen

Mogelĳ k moet de onderneming haar 
systemen aanpassen zodat zĳ  informatie 
op meer detailniveau dan voorheen kan 
verzamelen en analyseren. Alleen al voor 
de toegenomen toelichtingsvereisten 
moet de onderneming nieuwe data 
verzamelen en rapporteren.

• Processen en controls
De nieuwe standaard vereist fors 
meer schattingen en beoordelingen 
van het management om te komen tot 
omzetverantwoording waarvoor nieuwe 
processen en controls vereist zĳ n in de 
fi nanciële rapportage.

• Contracten
Huidige bepalingen in contracten 
kunnen onder de vele expliciete regels in 
de nieuwe standaard leiden tot andere 
verslaggevingsuitkomsten. Dit heeft 
veranderingen tot gevolg in de mate van 
omzetverantwoording en het moment 
waarop omzet wordt verantwoord. 
Ondernemingen kunnen nadenken 
over de opzet van verkoopcontracten 

Tabel 1. Type toelichting en benodigde informatie

Type toelichting Benodigde informatie

Contracten/ 
leveringsverplichtingen

• kwantitatieve omschrijving van de verschillende soorten contracten (inclusief alle goederen en diensten) van de 
onderneming

• informatie over de transactieprijs per geleverd goed of dienst evenals het moment van omzetverantwoording

Signifi cante inschattingen van 
het management

• de methodiek die wordt gebruikt bij de bepaling van de omzet gedurende de tijd
• inschattingen die door het management zijn gemaakt in het kader van de overdracht van beschikkingsmacht 

voor contracten die gedurende een bepaalde tijd worden volbracht
• informatie betreffende de methodiek en aannames die zijn gebruikt om de transactieprijs te bepalen

Contractkosten • inschattingen die zijn gemaakt om de contractkosten en de manier waarop deze worden afgeschreven te 
bepalen

• eindbalans van dit actief evenals het bedrag aan afschrijving en afwaarderingen
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om bĳ voorbeeld te bereiken dat omzet 
wordt verantwoord over een bepaalde 
periode in plaats van op enig moment. 
Contracten die afhankelĳ k zĳ n van 
de omzet of EBITDA zoals een earn-
outregeling in het kader van een 
overname kunnen leiden tot andere 
uitkomsten en cash out fl ow. Dit kan 
ook relevant zĳ n voor ondernemingen 
die een beursgang overwegen. Ook 
moeten ondernemingen mogelĳ k debt 
convenanten in fi nancieringscontracten 
of andere contracten heronderhandelen 
als gevolg van deze wĳ ziging in IFRS. 

• Remuneratie- en bonusregelingen
Het moment waarop omzet wordt 
verantwoord kan gevolgen hebben voor 
de te betalen bonussen en commissies. 
Ondernemingen moeten nagaan 
wat de gevolgen hiervan zĳ n en wat 
de consequenties zĳ n voor interne 
remuneratieregelingen.

• Investor relations
Interne en externe belanghebbenden 
willen weten hoe de 
omzetverantwoording zal veranderen 
en zullen tĳ dig willen begrĳ pen wat de 
gevolgen zĳ n van deze nieuwe standaard 
voor de fi nanciële verslaggeving van de 
onderneming. 

• Belastingen
Nieuwe belastinglatenties kunnen 
ontstaan door verschillen in het moment 
waarop straks omzet wordt verantwoord 
onder IFRS en de van toepassing zĳ nde 
belastingregels in een jurisdictie. 
Daarnaast kan de nieuwe standaard ook 
leiden tot het eerder verantwoorden 
van omzet, met als gevolg eerdere 
belastingbetaling en daardoor cash out 
fl ow.

4. Conclusie: nu al actie vereist 
om inzicht te krĳ gen in de 
gevolgen
De nieuwe standaard bevat een 
forse uitbreiding van expliciete 
regels en toelichtingsvereisten voor 
omzetverantwoording. De onderneming 
doet er goed aan om nu al te beoordelen 
wat de consequenties zĳ n van deze nieuwe 
standaard voor de bedrĳ fsvoering om 
verrassingen te voorkomen als zĳ  straks 
moet voldoen aan de nieuwe regels. De 
nieuwe standaard is minder ver weg als 
een onderneming nieuwe informatie moet 
verzamelen, en contracten, systemen en 
processen moet aanpassen.
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Technologische innovatie 
van mobile devices zorgt voor 
continue uitdagingen 
Mobile devices zoals tablets en smartphones zĳ n niet meer 
weg te denken uit de zakelĳ ke markt. Deze trend zorgt 
voor innovatie en gebruikersgemak, maar ook voor nieuwe 
uitdagingen. Dit artikel gaat in op het gebruik van mobile 
devices in een zakelĳ ke omgeving en het identifi ceren van en 
acteren op voortvloeiende risico’s.

Stéfan Huyveneers – New Technologies & Security, Advisory
Wouter Otterspeer – Risk Assurance, Assurance
Saïed Mohamed Hoesein – Private Companies/Public Sector, Risk Assurance

1. Gebruik mobile devices 
neemt nog steeds toe
Technologische innovatie en de 
beschikbaarheid van goedkope, mobiele 
datacommunicatie hebben een nieuwe 
revolutie ontketend, namelĳ k die van de 
mobile devices. De smartphone en tablet 
zĳ n sinds hun introductie sterk gegroeid in 
populariteit. Hierbĳ  hebben de introductie 
van Apple’s iPhone in 2007 en de iPad in 
2010 een belangrĳ ke rol gespeeld.

De verschillen tussen mobile devices 
worden kleiner
Doordat de technologische capaciteiten 
van mobile devices en de bĳ behorende 
infrastructuur steeds verder toenemen, 
doen mobile devices steeds minder onder 
voor de traditionele thuiscomputer. 
Ook beginnen de scheidslĳ nen tussen 
smartphones, tablets, netbooks en laptops 
te vervagen. Er komen steeds meer hybride 
vormen op de markt (zoals tablets met 
los toetsenbord en smartphones met een 

tablet als docking station). De Surface van 
Microsoft is een goed voorbeeld van het 
verdwĳ nen van scheidslĳ nen: dit is een 
tablet met krachtige laptoponderdelen 
en leent zich als zowel Windows-tablet 
als volwaardig besturingssysteem, net als 
laptops en desktops.

De pc-markt zakt verder in en het aantal 
mobile devices neemt verder toe
Volgens de meest recente forecast van 
Gartner groeit de totale omvang van 
wereldwĳ de tablets tot 2015 naar 349 
miljoen stuks. Dit is tachtig procent meer 

dan in 2013. De hybride tablets groeien 
met bĳ na driehonderd procent naar 62 
miljoen. Ook de smartphones groeien 
de komende jaren met bĳ na tien procent 
naar een totaal van 1,9 miljard in 2015. 
De traditionele pc-markt zakt juist in met 
twaalf procent naar 263 miljoen in 2015.
 
Verbeterde technologie zorgt voor nieuwe 
toepassing van mobile devices
Het bedrĳ fsleven past mobile devices 
al enkele jaren op verschillende 
manieren toe. Basistoepassingen zoals 
het gebruik van zakelĳ ke e-mail en een 

Tabel 1. Groei mobile devices

Type device (aantallen in miljoenen) 2013 2014 2015

Traditionele pc’s (desk-based en notebook) 296,1 276,7 263,0

Tablets (ultramobile) 195,4 270,7 349,1

Mobiele telefoons 1.807,0 1.895,1 1.952,9

Andere ultramobiles (hybride en clamshell) 21,1 37,2 62,0

Totaal 2.319,6 2.479,8 2.627,0
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Samenvatting
Door de toegenomen mogelĳ kheden 
is het aantal en type mobile devices 
de afgelopen jaren sterk gegroeid. 
Door de bĳ behorende groei van 
gevoelige data die met mobile devices 
verwerkt worden, nemen ook de 
beveiligingsuitdagingen toe. Daarbĳ  
speelt het verdwĳ nen van de scheiding 
tussen privé- en zakelĳ k gebruik van 
devices een steeds grotere rol. Voor 
organisaties blĳ ft het, vooral in een 
‘Bring Your Own Device’-concept, 
uitdagend om mobile devices waar 
haar data op aanwezig is, te beveiligen. 
Voor het aanpakken van deze uitdaging 
is het van belang dat het gebruik van 
mobile devices binnen de organisaties 
risicogebaseerd wordt benaderd.

agenda op smartphones of het inzien van 
documenten op tablets zĳ n tegenwoordig 
meer standaard dan uitzondering. 
Bĳ  organisaties met medewerkers in 
het veld wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van mobiele toepassingen zoals 
real-time voorraadinzicht en mobiele 
verkoopapplicaties met toegang tot actuele 
klant- en verkoopgegevens. Daarnaast is 
contextuele intelligentie sterk in opkomst: 
het toevoegen van waarde voor de 
gebruiker door te reageren op onverwachte 
omstandigheden met bruikbare suggesties 
voor workarounds of nieuwe kansen 
gebaseerd op real-time informatie en de 
acties van de gebruiker in het verleden. 

steeds grotere rol. Veel organisaties bieden 
tegenwoordig mogelĳ kheden tot plaats- 
en tĳ dongebonden werken (Het Nieuwe 
Werken). Doordat de grens tussen privé- en 
werkomgeving vervaagt, zĳ n werknemers 
ook steeds meer geneigd om technologieën 
die hun privéleven vereenvoudigen ook 
in de werksfeer te gebruiken. Er ontstaat 
hierdoor voor organisaties een uitdaging 
om devices en toepassingen van haar 
werknemers toe te laten op de werkvloer. 
Het voor zakelĳ k gebruik toelaten van 
devices van de medewerker zelf wordt ook 
wel aangeduid als Bring Your Own Device 
(BYOD).

Afhankelĳ k van de leverancier maakt 
het device gebruik van een specifi ek 
besturingssysteem, zoals iOS van Apple, 
Android van Google, Windows Mobile 
van Microsoft of het BlackBerry OS van 
Research in Motion. Deze platformen 
hebben allemaal hun eigen kenmerken, 
standaarden en beveiligingsmogelĳ kheden 
en -niveaus. Verschillende leveranciers 
bieden technische oplossingen die een 
scheiding tussen thuis- en privégebruik 
beveiligingstechnisch mogelĳ k maken. Dan 
gaat het bĳ voorbeeld om hardwarematige 
scheidingen of een logische scheiding 
door middel van virtualisatietechnieken, 
waarbĳ  software op het device zorgt voor 
verschillende beveiligingsniveaus tussen 
apps en data op het device. Ook zĳ n er 
steeds meer toepassingen voor het beheer 
van devices in een zakelĳ ke omgeving. 

De fundamentele-waardepropositie 
achter contextueel intelligente diensten 
is dat zĳ  meer leren over de gebruiker 
naarmate zĳ  steeds vaker worden 
gebruikt. Dit leidt tot toenemende 
accurate en gepersonaliseerde 
aanbevelingen of acties namens de 
gebruiker door het systeem.

Zo zouden artsen bĳ voorbeeld bĳ  de 
begeleiding van een patiënt gebruik kunnen 
maken van een geavanceerde applicatie, 
die de arts met informatie ondersteunt, 
of de begeleiding zelfs gedeeltelĳ k kan 
overnemen. Dit gebeurt door het passief 
of actief verzamelen van gegevens van 
sensoren in devices en handmatige 
invoer. De recent geïntroduceerde 
Health app van Apple biedt bĳ voorbeeld 
mogelĳ kheden om de hartslag, hoeveelheid 
verbrande calorieën en bloedsuiker- en 
cholesterolwaarden te meten.

2. Het beveiligen van mobile 
devices zorgt voor continue 
uitdagingen
Met de toename van de mogelĳ kheden, het 
gebruik van mobile devices en daarmee ook 
de groei van gevoelige data die met mobile 
devices verwerkt worden, nemen ook de 
beveiligingsuitdagingen toe. Daarbĳ  speelt 
het verdwĳ nen van de scheiding tussen 
privé- en zakelĳ k gebruik van devices een 

BYOD: niet óf, maar hoe ermee om te gaan
Bĳ  BYOD bepaalt de gebruiker welk device het beste geschikt is voor gebruik in 
zowel de persoonlĳ ke als de zakelĳ ke omgeving. In 2014 is het niet meer de vraag 
of de ontwikkeling van BYOD doorzet, maar hoe een organisatie het beste met deze 
ontwikkeling kan omgaan. De praktĳ k leert dat medewerkers hun devices gewoon 
meenemen naar het werk en inzetten voor het lezen van bĳ voorbeeld e-mails en 
documenten en het bekĳ ken van websites. Consumenten hebben vaak thuis eerst de 
beschikking over deze devices en willen deze vervolgens overal kunnen gebruiken: een 
verschĳ nsel dat consumerisation van IT wordt genoemd. Deze term verwĳ st overigens 
niet alleen naar het gebruik van persoonlĳ k geselecteerde en gekochte klantapparatuur 
op het werk, maar ook naar online diensten, zoals online dataopslag, webgebaseerde 
e-maildiensten en sociale media of sociale netwerksites.

Deze ‘Mobile Device Management’-
toepassingen dwingen bĳ voorbeeld 
beveiligingsinstellingen of de distributie 
van software-updates af. Steeds vaker 
kunnen leveranciers meerdere merken 
mobile devices en platformen ondersteunen 
in dergelĳ ke oplossingen.

3. Aandachtspunten bĳ  het 
beveiligen van mobile devices 
binnen een BYOD-concept
De uitdagingen voor de beveiliging van 
mobile devices binnen een BYOD-concept 
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kunnen worden toegelicht aan de hand 
van onderstaande onderverdeling van het 
Information Security Forum.

Er wordt rekening gehouden met vier 
belangrĳ ke aandachtsgebieden:
• governance;
• gebruikers;
• device;
• applicatie en data.

Governance-aandachtspunten
Het gebruik van mobile devices voor 
zakelĳ ke doeleinden brengt uitdagingen op 
gebieden zoals: 
• gebruik: met veel gebruik van mobile 

devices binnen een organisatie neemt de 
kans op het lekken van informatie toe;

• naleving van bedrĳ fsbeleid, waaronder 
IT, HR en wet- en regelgeving; 

• ondersteuning en training; 
• contractuele regelingen inzake mobile 

devices, applicaties en connectiviteit.

Gebruikersaandachtspunten
Veel consumentenapparaten kunnen niet 
in dezelfde mate worden beveiligd als een 
zakelĳ ke laptop waardoor er meer ruimte 
ontstaat voor oneigenlĳ k gebruik (per 
ongeluk of opzettelĳ k) door de gebruiker. 
Het gebruiksgemak en de draagbaarheid 
van mobile devices kan verder bĳ dragen 
aan bepaald gedrag van de gebruiker, 
zoals het samenvoegen van zakelĳ ke en 
persoonlĳ ke taken en gegevens op het 
apparaat. Daarnaast worden mobile 
devices vaak op openbare locaties gebruikt, 
waardoor ze een eenvoudig doelwit voor 
diefstal worden en extra kwetsbaar zĳ n 
voor aanvallen via bĳ voorbeeld openbaar 
wifi .

Meer technisch onderlegde gebruikers 
zĳ n vaak ook in staat de beveiliging te 
omzeilen of uit te schakelen, zoals het niet 
instellen van een wachtwoord of door het 
‘jailbreaken’ van het apparaat. Dit kan de 
kans op verkeerd gebruik en misbruik van 
de inrichting en de functionaliteit ervan 
verhogen, vooral wanneer het device buiten 
de bedrĳ fsomgeving is.

Voorbeelden van dergelĳ k misbruik zĳ n: 
• gegevens kopiëren naar verwĳ derbare of 

externe opslagapparaten;
• gegevens synchroniseren met apparaten 

die zwakke of geen beveiliging hebben;
• het downloaden van niet-goedgekeurde 

apps, apps met malware of met 
onwenselĳ ke content;

• het opslaan van illegale inhoud, zoals 
fi le-share muziek en fi lms.

Applicatie- en data-aandachtspunten
Smartphone en tablet fabrikanten 
moedigen ontwikkelaars actief aan om 
applicaties te creëren en te delen door 
het vrĳ geven van software development 
kits (SDK’s). De ontwikkelaars kunnen 
vervolgens hun apps verkopen via app 
stores zoals die van Apple en Google. 
Daardoor zĳ n er honderdduizenden 
apps beschikbaar voor gebruik. Doordat 
letterlĳ k iedereen nu eenvoudig apps kan 
maken, zĳ n vele apps ontwikkeld door 
mensen die niet getraind zĳ n in veilige 
softwareontwikkeling. Hierdoor zĳ n veel 
van de beschikbare apps niet grondig 
getest, gedocumenteerd en hebben zĳ  
ook geen plannen voor upgrades of 
verbeteringen gedefi nieerd. Dit kan leiden 
tot een aantal uitdagingen, zoals:
• het gebrek aan rapportage en logging;
• de veilige back-up en verwĳ dering van 

tĳ delĳ ke en opgeslagen gegevens;
• apps met kwaadaardige bedoelingen 

(die bĳ voorbeeld de contacten of 
adresboeken uitlezen en doorsturen).

Een andere uitdaging betreft het laten 
repareren van devices. Indien het apparaat 
naar een externe leverancier wordt 
gebracht voor reparaties, zou gevoelige 
informatie op het device geopenbaard 
kunnen worden.

Malware is belangrĳ k 
aandachtspunt
Malware voor mobile devices neemt 
in snel tempo toe: het wordt verspreid 
via sms, e-mail, downloads en social 
media. De malware steelt (bank)-
gegevens of gebruikt het device als 
tussenstation om te communiceren 
met bĳ voorbeeld Afrika, de Verenigde 
Staten of Azië, waardoor de 
telefoonrekening snel oploopt. Het 
aanvallen van mobile devices zal nóg 
lucratiever worden bĳ  grootschalig 
gebruik van ‘smart wallets’ of 
contactloos betalen.

Met jailbreaken kan de gebruiker de 
originele systeemsoftware omzeilen 
en volledige toegang krĳ gen tot alle 
functies van het apparaat.

Device-aandachtspunten
Smartphones en tablets vereisen 
vergelĳ kbare veiligheidsniveaus wanneer 
ze op dezelfde manier worden gebruikt, 
zoals in een bedrĳ fsomgeving. De huidige 
besturingssystemen van veel mobile 
devices zĳ n vooral ontworpen voor 
consumentengebruik en zĳ n daardoor niet 
altĳ d in staat om het gewenste niveau van 
beveiliging te bereiken.

Mobile devices voor consumentengebruik 
zĳ n ontworpen om de communicatie te 
vergemakkelĳ ken. Daarom zĳ n ze altĳ d 
aan en proberen ze verbinding te maken 
met ieder beschikbaar netwerk, vaak 
zonder tussenkomst van de gebruiker. 
Hierdoor kan het mobile device op andere 
apparaten of netwerken verbinden, wat op 
zĳ n beurt een mogelĳ kheid tot een aanval 
op het device kan faciliteren zonder dat de 
gebruiker dit door heeft.

Andere mogelĳ ke aandachtspunten zĳ n:
• Locatievoorzieningen kunnen het voor 

kwaadwillenden mogelĳ k maken om te 
ontdekken wat de locatie van belangrĳ ke 
personen is.

• Camera’s kunnen worden gebruikt 
om ongeautoriseerd schermen en 
documenten te fotograferen.
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4. Eff ectieve beheersing 
van mobile devices door 
identifi catie van concrete 
risico’s
De genoemde aandachtspunten tonen 
aan dat het beveiligen van mobile devices 
binnen een BYOD-concept niet eenvoudig 
is. Het toestaan ervan - in welke vorm dan 
ook - vereist een goede risicoanalyse. Dit is 
een overweging die elke organisatie samen 
met haar medewerkers moet maken.

De risico’s moeten worden afgewogen tegen 
de voordelen van de extra functionaliteit, 
potentiële kostenbesparingen en 
personeels doelstellingen. Bĳ  de risico-
analyse is van essentieel belang hoe 
gevoelig de gegevens zĳ n. Als vastgesteld 
is welke risico’s aanvaardbaar zĳ n en de 
ideeën over een specifi eke BYOD-vorm zĳ n 
uitgekristalliseerd, kan het invoeren van de 
bĳ behorende beveiligingsmaatregelen van 
start. Vanwege de grote verscheidenheid 
aan organisaties, devices, specifi eke risico’s 
en maatregelen is dit maatwerk. Wel is 
een aantal gemeenschappelĳ ke, essentiële 
stappen in het proces te onderkennen.

Stap 1. Gebruikersbehoefte
Breng de behoefte van gebruikers van 
eigen devices in kaart. Maak daarbĳ  
onderscheid tussen de toepassing (e-mail, 
agenda, documenten, locatiebepaling 

en dergelĳ ke) en het type gegevens dat 
wordt gebruikt (openbaar, vertrouwelĳ k, 
persoonsgegevens, gerubriceerd).

Stap 2. Type devices
Breng op basis van de gebruikersbehoefte in 
kaart welk type devices qua functionaliteit 
in aanmerking zou komen. Bĳ voorbeeld 
tablets en/of smartphones.

Stap 3. Risico’s
Voer op basis van de vertrouwelĳ kheid 
van de gegevens een analyse uit om de 
belangrĳ kste risico’s te bepalen. Besteed 
hierbĳ  extra aandacht aan risico’s die 
specifi ek zĳ n voor de eigen organisatie, 
bĳ voorbeeld in sectoren die onder toezicht 
staan zoals de gezondheidszorg en de 
fi nanciële sector.

Stap 4. Maatregelen
Selecteer de maatregelen die de risico’s tot 
een acceptabel niveau kunnen reduceren.

Stap 5. Restrisico
Beoordeel of het restrisico acceptabel is. 
Als dat niet het geval is, kan stap 3 nog een 
keer worden uitgevoerd of geconcludeerd 
worden dat het BYOD-concept niet moet 
worden toegepast.

Stap 6. Afronding
Als het restrisico acceptabel is, kan de lĳ st 
met maatregelen per type device gebruikt 
worden. Gebruik deze lĳ st als ingangseis bĳ  
de ingebruikname van het device en richt 
de backoffi  ce en communicatie in conform 
deze lĳ st.

Als ondersteuning bĳ  het bepalen van risico’s 
en het selecteren van maatregelen zĳ n 
studies en best practices beschikbaar van 
bĳ voorbeeld het Nationaal Cyber Security 
Centrum (NCSC), het National Institute of 
Standards and Technology (NIST) en het 
Information Security Forum (ISF). In de 
praktĳ k blĳ kt dat het voor veel organisaties 
lastig is een dergelĳ ke risicoanalyse uit te 
voeren. Dit heeft alles te maken met de 
relatief nieuwe technologie, onzekerheid 
over trends en mogelĳ kheden van het device 
en discussies over op welke wĳ ze bestaande 
maatregelen ingepast kunnen worden binnen 
mobile devices. Daarnaast is de omvang van 
de eerder genoemde studies en best practices 
fors waardoor gemakkelĳ k het overzicht 
verloren gaat en het op sommige organisaties 
een ‘afschrikwekkend’ eff ect heeft.

Gebruikers-

behoefte

Type

devices
Risico’s

Maat-

regelen

Rest-

risico’s
Afronding1 2 3 4 5 6

Figuur 1. Stappenplan beheersing mobile devices
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De verschillende best practices zĳ n 
echter samen te vatten tot een relatief 
eenvoudig geheel aan dreigingen en 
oplossings richtingen om naast een 
risicoanalyse, ook direct handreikingen 
te bieden om de geconstateerde risico’s te 
adresseren. Figuur 2 geeft een voorbeeld 
van de meest relevante onderwerpen 
uit deze best practices, gekoppeld aan 
een volwassenheidsmodel op basis 
van het Capability Maturity Model 
Integration (CMMI). Het model is 
hierdoor een hulpmiddel om een initiële 
risicoanalyse uit te voeren, maar ook om 
periodiek de volwassenheid en status 
van geïmplementeerde maatregelen te 
onderzoeken.

5. Conclusie
Het gebruik van mobile devices is 
veranderd en zal zich nog verder 
ontwikkelen. Steeds meer organisaties 
en consumenten maken gebruik van de 
mogelĳ kheden die moderne mobile devices 
bieden. Voor organisaties blĳ ft het, vooral 
in een BYOD-concept, uitdagend om 
mobile devices waar hun data op aanwezig 
is, te beveiligen. Voor het aanpakken 
van deze uitdaging is het van belang dat 
het gebruik van mobile devices binnen 
de organisaties risicogebaseerd wordt 
benaderd. Het is hierbĳ  mede aan de (IT-)
auditor om op de hoogte te blĳ ven van 
de laatste ontwikkelingen en proactief in 
gesprek te gaan met belanghebbenden in de 
organisatie.

Eigenaarschap
Beleid

Wet- en regelgeving

Ondersteuning

Overeenkomsten
met leveranciers 

Fysieke toegang

Bewustzijn 

Onveilige
webcontent 

Technische kwaliteit

Vervanging van het
apparaat 

Transmissietechnieken

Malware

Security zwakheden
OS 

Performance
zwakheden OS 

Installatie van
applicaties 

Ongeautoriseerde
interactie 

Back-ups

Verwijderbaar
medium 

Domain

2014 score

2013 score

1. Initial

2. Informal

3. Defined

4. Managed
5. Optimised

Locatiegegevens

Figuur 2. Capability Maturity Model Integration - voorbeeld
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Bescherming van 
persoonsgegevens – 
een kwestie van vertrouwen 
Privacy krĳ gt steeds meer aandacht in de samenleving. De 
Europese Unie is bezig met de Europese Privacy Verordening, 
die naar verwachting in 2015 in werking treedt. In dit 
artikel worden de belangrĳ kste gevolgen en de impact van de 
Verordening besproken.

Maurice Steffi  n - Risk Assurance, Assurance
Erica Zaaiman - New Technology & Security, Advisory
Adri de Bruĳ n - Technology, Advisory

1. Privacywetgeving steeds 
belangrĳ ker
Privacy is een mensenrecht en staat als 
zodanig beschreven in de Universele 
verklaring van de rechten van de mens van 
de Verenigde Naties, het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie en de 
Nederlandse Grondwet. De EU-Richtlĳ n 
95/46/EG heeft het recht op privacy 
verder uitgewerkt: natuurlĳ ke personen 
moeten beschermd worden als het gaat 
om de verwerking van persoonsgegevens 
en het vrĳ e verkeer van die gegevens. 
Deze richtlĳ n vormt de hoeksteen van het 
wetgevingskader voor de bescherming van 
persoonsgegevens van burgers in de EU.

De EU-lidstaten hebben EU-Richtlĳ n 
95/46/EG geïmplementeerd in hun 
nationale wetgeving. In Nederland is 
de Richtlĳ n geïmplementeerd door 
middel van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). De Wbp 
stelt regels voor het verwerken van 
‘persoonsgegevens’, ofwel gegevens 
betreff ende een geïdentifi ceerde 

of identifi ceerbare natuurlĳ ke 
persoon. De wet is van toepassing 
op zowel geautomatiseerde als niet-
geautomatiseerde verwerkingen van 
persoonsgegevens die in een bestand 
zĳ n opgenomen. De Wbp is opgebouwd 
op basis van negen principes. Een van 
de principes is dat elke organisatie 
passende technische en organisatorische 
maatregelen treft om persoonsgegevens 
te beveiligen tegen verlies of tegen enige 
vorm van onrechtmatige verwerking. 

In fi guur 1 staat de tĳ dslĳ n van de 
wetgeving schematisch weergegeven.

Europese Privacy Verordening: 
meer vertrouwen in verwerking 
persoonsgegevens
Hoewel de principes en het kader 
van de Richtlĳ n nog steeds valide zĳ n 
is de implementatie in de nationale 
wetgevingen van de lidstaten binnen de 
EU op verschillende wĳ zen vormgegeven. 
Dit zorgt voor rechtsonzekerheid. 
Bovendien is in brede lagen van de 

bevolking het beeld ontstaan dat online 
activiteiten aanzienlĳ ke risico’s met zich 
meebrengen. Daarom heeft de Europese 
Unie het initiatief genomen voor de 
Europese Privacy Verordening. Deze 
zorgt voor een krachtig en coherent kader 
voor gegevensbescherming binnen de 
EU en een scherpe handhaving daarvan. 
Hierdoor kan de digitale economie zich 
op de hele interne markt ontwikkelen, 
kunnen burgers zelf bepalen wat er 
met hun gegevens gebeurt en is er 
meer rechtszekerheid voor bedrĳ ven 
en overheden. De EU wil met deze 
Verordening het vertrouwen bĳ  burgers 
en consumenten in de verwerking van 
persoonsgegevens door overheid en 
bedrĳ ven vergroten. 

De Europese Privacy Verordening 
is aangenomen door het Europees 
Parlement op 12 maart 2014. Als de 
Raad van Ministers met de Verordening 
instemt, treedt de Verordening per direct 
in werking voor alle lidstaten. Naar 
verwachting gebeurt dit in 2015 met een 
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Samenvatting
De bescherming van persoonsgegevens 
speelt een steeds belangrĳ kere rol 
binnen organisaties. Technologische 
ontwikkelingen stellen organisaties 
in staat om meer en op uitgebreidere 
schaal persoonsgegevens te verzamelen, 
samen te voegen en op te slaan. 
Tegelĳ kertĳ d wordt de samenleving 
en de politiek kritischer hierover. De 
geplande invoering van de Europese 
Privacy Verordening is het Europese 
antwoord om het recht op privacy 
te beschermen en te verdedigen. De 
Verordening is opgebouwd rondom 
twee kernprincipes: ‘Privacy by Design’ 
en ‘Privacy by Default’. In dit artikel 
worden de belangrĳ kste gevolgen en 
de impact van de Europese Privacy 
Verordening besproken.

Universele verklaring van de rechten van de mens, artikel 12 - Recht op eerbiediging 
van privé-, familie- en gezinsleven
“Een ieder heeft recht op respect voor zĳ n privé leven, zĳ n familie- en gezinsleven, 
zĳ n woning en zĳ n correspondentie. Dit houdt in dat er geen inmenging van enig 
openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bĳ  de wet 
is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelĳ k is in het belang van de 
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzĳ n van het land, 
het voorkomen van wanordelĳ kheden en strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrĳ heden van 
anderen.”

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, artikel 7 – Eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en gezinsleven
“Een ieder heeft recht op eerbiediging van zĳ n privéleven, zĳ n familie- en gezinsleven, 
zĳ n woning en zĳ n communicatie.”

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, artikel 8 – Bescherming van 
persoonsgegevens
“1. Een ieder heeft recht op bescherming van de hem betreff ende persoonsgegevens.
2. Deze gegevens moeten eerlĳ k worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en 
met toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde 
grondslag waarin de wet voorziet. Eenieder heeft recht op toegang tot de over hem 
verzamelde gegevens en op rectifi catie daarvan.
3. Een onafhankelĳ ke autoriteit ziet toe op de naleving van deze regels.”

Grondwet, artikel 10 – Bescherming van persoonsgegevens
“1. Ieder heeft, behoudens bĳ  of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op 
eerbiediging van zĳ n persoonlĳ ke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlĳ ke levenssfeer in verband met 
het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over 
hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op 
verbetering van zodanige gegevens.”

Figuur 1. Globale tijdslijn privacywetgeving

EU: Data Protection 

Directive 95/46/EG
Europese privacy 
Richtlijn (1995)

NL: Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp)
De Wbp is de implementatie 
van de Europese Richtlijn 
95/46/EG (2001)

Wet Meldplicht 

Datalekken (WMD)
Melding van datalekken 
bij het Cbp, als deze 
‘ernstig’ zijn (verwacht 
Q4 2014)

EU: General Data 

Protection Regulation
Europese verordening 
die in alle lidstaten 
als wetgeving geldt 
(implementatie 2015-
2017?)

NL: Wet bescherming 

persoonsgegevens 
De Wbp zal op het 
moment dat de EPV 
effectief is ingetrokken 
worden

implementatietermĳ n van twee jaar. De 
handhaving van de Verordening zal dan 
vanaf 2017 plaatsvinden.

Het vervolg van dit artikel is gebaseerd 
op de huidige versie van de Verordening, 
inclusief de amendementen van 12 maart 
2014.
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In voorbereiding op de aanstaande 
nieuwe Europese wetgeving heeft het 
Nederlandse kabinet het voorstel Wet 
Meldplicht Datalekken (WMD) ingediend. 
Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt is niet 
helemaal in lĳ n met de Europese Privacy 
Verordening en daarom gaan er stemmen 
op om het voorstel terug te trekken of 
pas te behandelen nadat de Raad met de 
Verordening heeft ingestemd. Hieronder 
wordt ingegaan op de verschillen tussen de 
WMD ten opzichte van de Verordening.

2. Belangrĳ kste principes 
Europese Privacy Verordening: 
Privacy by Design en Privacy 
by Default

De twee belangrĳ kste principes van de 
Europese Privacy Verordening zĳ n:
• Privacy by Design; en
• Privacy by Default.

Privacy by Design gaat uit van het principe 
dat er in een vroeg stadium nagedacht 
wordt over:
• het goede gebruik van persoonsgegevens 

binnen een organisatie;
• de noodzaak van het gebruik van deze 

gegevens; en
• de bescherming ervan.

Door al bĳ  het ontwikkelen van 
systemen de privacy en bescherming van 
persoonsgegevens in te bouwen is de kans 
op het succes ervan het grootst. Hoewel dit 
ook al ingebed is in de huidige Richtlĳ n, 
wordt met de komst van de Verordening 
meer nadruk gelegd op de daadwerkelĳ ke 
uitvoering en handhaving.

Privacy by Default is een andere dimensie. 
Privacy by Default heeft betrekking op 
het toepassen van default settings op een 
zodanige wĳ ze dat de privacy zo optimaal 
mogelĳ k wordt gewaarborgd.

Als onderdeel hiervan worden 
organisaties verplicht een intern privacy-
beleid op te stellen, een functionaris 
voor de gegevensbescherming aan te 

stellen, privacy te integreren als vast 
onderwerp binnen de bedrĳ fsvoering, 
en de werking daarvan jaarlĳ ks te 
controleren. Wanneer er veranderingen 
zĳ n in diensten en producten, processen en 
informatiesystemen, brengt de organisatie 
de consequenties en risico’s gestructureerd 
in kaart op basis van een Privacy 
Impact Assessment (PIA). De Europese 
Privacy Verordening schrĳ ft daarnaast 
een meldplicht voor bĳ  inbreuken op 
persoonsgegevens.

Tevens krĳ gt de toezichthouder, in 
Nederland het College bescherming 
persoonsgegevens, meer bevoegdheden, 
waaronder de mogelĳ kheid tot het 
uitdelen van hoge boetes. In het 
vervolg van dit artikel gaan wĳ  in op 
de vier belangrĳ kste wĳ zigingen, te 
weten de meldplicht voor inbreuken 
op persoonsgegevens, de versterking 
van de handhavingsbevoegdheden van 
toezichthouders, het verplicht aanstellen 
van een Functionaris Gegevensbescherming 
en het recht om te worden vergeten. 

3. Inbreuk op 
persoonsgegevens moet tĳ dig 
gemeld worden
Een inbreuk op persoonsgegevens 
(datalek, privacy incident) moet door 
de verantwoordelĳ ke organisatie binnen 
24 uur nadat hĳ  hiervan kennis heeft 
genomen, aan de toezichthouder gemeld 
worden. Ook moet de inbreuk, onder 
bepaalde voorwaarden, zo snel mogelĳ k 
na de melding bĳ  de toezichthouder 
aan de betrokkene gemeld worden. Een 
van deze voorwaarden is dat de inbreuk 
waarschĳ nlĳ k negatieve gevolgen 
heeft voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de privacy van de 
betrokkene. Deze verplichting is van 
toepassing voor de verantwoordelĳ ke 
organisatie, maar geldt ook voor de delen 
van zĳ n verwerking die hĳ  uitbesteed heeft 
aan andere organisaties. Een voorbeeld 
hiervan is het uitbesteden van het beheer 
van een IT-omgeving of het call center. 
Treedt er bĳ  de uitbestede verwerking (bĳ  
de opdrachtnemer) een datalek op, dan 

moet de verantwoordelĳ ke organisatie dit 
ook tĳ dig melden.

Er is sprake van inbreuk als de technische 
en organisatorische beveiligings-
maatregelen niet hebben gefunctioneerd 
en de persoonsgegevens blootgesteld 
zĳ n aan een aanmerkelĳ ke kans op 
verlies of onrechtmatige verwerking. 
Dit hoeft niet automatisch te betekenen 
dat er sprake is van tekortschietende 
beveiligingsmaatregelen. Immers, 
men kan ook inbreken op een systeem 
als de beveiliging van voldoende 
niveau is. Echter, in situaties waarbĳ  
de inbreuk wel het gevolg is van een 

Bezwaren Wet Meldplicht Datalekken
In het door het kabinet ingediende 
voorstel van de Wet Meldplicht 
Datalekken is in tegenstelling met 
de Europese Privacy Verordening 
de verplichting om inbreuken op 
persoonsgegevens te melden alleen 
opgenomen bĳ  een als ‘ernstig’ 
te kwalifi ceren inbreuk. Dit geldt 
niet wanneer de verantwoordelĳ ke 
organisatie ‘passende’ technische 
beschermings maatregelen 
heeft genomen waardoor de 
persoonsgegevens onbegrĳ pelĳ k of 
ontoegankelĳ k zĳ n voor derden. De 
organisatie zelf is verantwoordelĳ k 
voor het bepalen of er ‘passende’ 
technische beschermingsmaatregelen 
zĳ n genomen.

Door het toevoegen van het woordje 
‘ernstig’ bĳ  de meldingsplicht ontstaat 
er een verschil met de Europese 
Privacy Verordening zoals die nu is 
voorgelegd aan de Raad van Ministers. 
Dit is dan ook een van de bezwaren 
van het Cbp, voornamelĳ k doordat 
nog onduidelĳ k is wie bepaalt dat een 
datalek ‘ernstig’ is en wat ‘ernstig’ is.

De Wet Meldplicht Datalekken is 
momenteel in behandeling bĳ  de 
Tweede Kamer.
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tekortschietende beveiliging, kan dit de 
verantwoordelĳ ke organisatie worden 
aangerekend. Bĳ voorbeeld wanneer de 
verantwoordelĳ ke organisatie slordig 
omgaat met wachtwoorden, e-mails met 
persoonsgegevens verkeerd adresseert, 
gevoelige stukken als oud papier aanbiedt, 
of een geheugenstick kwĳ traakt.

De organisatie meldt in geval van inbreuk:
• de aard, omvang en schade van het 

datalek;
• de contactgegevens voor aanvullende 

informatie;
• aanbevelingen voor maatregelen om 

mogelĳ ke nadelige gevolgen van het lek 
te verminderen;

• een omschrĳ ving van de gevolgen; en
• een beschrĳ ving van de inspanningen 

die de organisatie verricht om de 
inbreuk te herstellen.

De organisatie moet dus snel en eff ectief in 
kaart kunnen brengen:
• waar de inbreuk zich bevindt;
• welke bestanden worden geraakt; en
• wie geïnformeerd moet worden.

4. De Europese Privacy 
Verordening geeft handhavers 
meer bevoegdheden
Organisaties die de Verordening overtreden 
riskeren een hoge boete van maximaal 
vĳ f procent van de wereldwĳ de jaaromzet 
met een maximum van 100.000.000 euro. 
De eerste vraag die hierbĳ  opkomt is: hoe 
kunnen organisaties dit voorkomen? Het 
meest simpele antwoord hierop is: door 
zich aan de wet te houden. In de wet staat 
namelĳ k precies wat een organisatie moet 
doen om persoonsgegevens voldoende 
te beschermen. De verwachting is dat 
als een organisatie kan aantonen dat zĳ  
de wet adequaat geïmplementeerd heeft 
en de principes uit de wet daadwerkelĳ k 
nageleefd heeft, dat niet overgegaan zal 
worden tot het opleggen van de maximale 
boete.

Het aantonen dat voldaan wordt aan de 
wet kan door middel van een goed privacy-
governanceraamwerk waarin de risico’s 

met bĳ behorende beheersmaatregelen 
staan gedefi nieerd. Aanvullende zekerheid 
kan hierbĳ  gekregen worden door 
middel van interne en externe audits. 
In de Verordening is in dit kader ook 
het Privacy Protection Seal benoemd. 
Dit Privacy Protection Seal kan door 
een externe auditor afgegeven worden 
op basis van een privacy audit met een 
positief resultaat, waarmee naar de 
buitenwereld aangetoond kan worden 
dat de organisatie afdoende maatregelen 
heeft genomen om de bescherming van 
persoonsgegevens te waarborgen. De 
precieze invulling van dit Privacy Protection 
Seal is nog onderwerp van discussie. 
Overigens kent Nederland momenteel al 
een privacy-auditinstrument, het keurmerk 
Privacy-Audit-Proof. Dit keurmerk is 
ontwikkeld door beroepsorganisaties, en de 
Nederlandse toezichthouder heeft hiermee 
ingestemd. Op basis van een audit door 
een externe accountant of auditor met 
afdoende privacykennis kan een organisatie 
toestemming krĳ gen voor het voeren van 
dit keurmerk.

Het College bescherming persoonsgegevens 
(Cbp) heeft als nationale toezichthouder 
beperkte mogelĳ kheden voor het 
opleggen van boetes. Het College 
kan alleen een bestuurlĳ ke boete 
opleggen van maximaal 4500 euro (art. 
66 Wbp) voor het niet voldoen aan 
administratieve verplichtingen. Het Cbp 
is daarnaast gerechtigd om een last onder 
bestuursdwang of een last onder dwangsom 
op te leggen voor het niet voldoen aan de 
inhoudelĳ ke bepalingen van de Wbp. Bĳ  
een last onder bestuursdwang of een last 
onder dwangsom heeft de organisatie 
eerst nog een beperkte periode om de 
overtreding van de Wbp te beëindigen. In 
dit geval wordt de last niet verbeurd.

Met de inwerkingtreding van de 
Europese Privacy Verordening krĳ gen 
de toezichthouders geharmoniseerde en 
krachtige handhavingsbevoegdheden, 
inclusief de hierboven beschreven 
boetebevoegdheid. De toezichthouder 
heeft het recht op informatie van bedrĳ ven 

en organisaties en moet toegang kunnen 
krĳ gen tot hun panden. Tot slot krĳ gt 
het Cbp de bevoegdheid om een bedrĳ f 
in het uiterste geval stil te leggen, tot de 
organisatie zich wel houdt aan de geldende 
wetgeving.

5. Organisaties stellen 
verplicht een Functionaris 
Gegevensbescherming aan
Organisaties die meer dan 250 werknemers 
in dienst hebben, moeten een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) aanstellen. 
Een FG wordt benoemd voor een minimale 
periode van twee jaar. In zĳ n termĳ n 
geniet de FG ontslagbescherming. Een 
FG kan zowel een externe als een interne 
medewerker zĳ n, die specifi eke kennis heeft 
van de geldende privacywetgeving, en hoe 
deze geïmplementeerd moet worden.

Het takenpakket van de FG omvat onder 
andere:
• de organisatie adviseren omtrent de 

Europese privacy-vereisten;
• de documentatie en procedures voor 

privacy-waarborging actueel houden;
• contact houden met het Cbp;
• eventuele datalekken monitoren en PIA’s 

uitvoeren en monitoren. 

6. Betrokkenen hebben het 
‘Recht om te worden vergeten’
Betrokkenen hebben het recht om van 
de verantwoordelĳ ke te eisen dat alle 
persoonsgegevens van hem worden 
verwĳ derd. Dit ‘Recht om te worden 
vergeten’, of ‘Right to be forgotten’, is vooral 
van toepassing voor gegevens die door een 
betrokkene als kind ter beschikking gesteld 
zĳ n en op basis van enkele uitgewerkte 
gronden (Europese Privacy Verordening, 
art. 17). Dit geldt ook voor gegevens die 
met behulp van derden worden verwerkt en 
voor gegevens die openbaar gemaakt zĳ n. 
De focus van dit recht ligt voornamelĳ k op 
de zoekmachines waarin na jaren nog (vaak 
verouderde) informatie over personen is te 
vinden. 

Op dit moment kent de Wbp het recht van 
verzet. Dit valt uiteen in twee vormen:



40 Spotlight  Jaargang 21 - 2014 uitgave 3 

• Relatief verzet
Betrokkene kan bĳ  bepaalde bĳ zondere 
persoonlĳ ke omstandigheden verzet 
aantekenen tegen specifi eke verwerking 
van gegevens.

• Absoluut verzet
Betrokkene wil niet dat zĳ n 
persoonsgegevens worden verwerkt in 
verband met de totstandbrenging of de 
instandhouding van een directe relatie 
tussen de verantwoordelĳ ke en de 
betrokkene met het oog op commerciële 
doeleinden.

Voor beide gevallen van verzet geldt dat 
de betrokkene geen verzet kan aantekenen 
indien de verwerking plaatsvindt in het 
kader van een openbaar register dat bĳ  
wet is ingesteld, zoals de Basisregistratie 
Personen of het Basisregister Voertuigen. 

Daarnaast geldt het recht om vergeten te 
worden niet indien dit in strĳ d is met het 
recht op vrĳ heid van meningsuiting, om 
redenen van algemeen belang op het gebied 
van de volksgezondheid, voor historische, 
statistische of wetenschappelĳ ke 
doeleinden en ter voldoening aan een 
wettelĳ ke verplichting tot bewaring 
van de persoonsgegevens op grond van 
EU-wetgeving of de wetgeving van de 
lidstaat waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelĳ ke onderworpen is. In 
de meeste gevallen zal in zo’n geval de 
verwerking van persoonsgegevens beperkt 
worden, waarna de gegevens alsnog na het 
afl open van de bewaartermĳ n vernietigd 
worden.

7. Conclusie
Met de invoering van de Europese Privacy 
Verordening implementeren organisaties 
het ‘privacy-denken’ door middel van de 
twee achterliggende principes, Privacy by 
Design en Privacy by Default, om verlies 
van (persoons)gegevens, imagoschade en 
boetes te voorkomen. Dit betekent dat de 
organisatie een beleid moet uitstippelen 
over hoe om te gaan met persoonsgegevens. 
Ook brengt de organisatie in kaart waar de 

persoonsgegevens zich bevinden, hoe zĳ  
hiermee zal omgaan en welke bescherming 
van persoonsgegevens noodzakelĳ k is. Dit 
om te kunnen voldoen aan de Verordening 
en de Wet Meldplicht Datalekken. 
Daarnaast moet de organisatie aantoonbaar 
kunnen maken dat zĳ  verantwoord omgaat 
met persoonsgegevens, bĳ voorbeeld 
door een interne en/of externe privacy- 
audit, eventueel gecombineerd met het 
Privacy Protection Seal. Een sleutelrol 
bĳ  bovenstaande is weggelegd voor de 
Functionaris Gegevensbescherming die dit 
proces zal begeleiden en monitoren.

Ondanks dat de Verordening nog niet 
defi nitief is en er waarschĳ nlĳ k een 
implementatietermĳ n van toepassing 
zal zĳ n van twee jaar, is het goed als 
organisaties alvast de gevolgen hiervan 
beoordelen, zodat zĳ  de tĳ d hebben om 
zich voor te bereiden op de daadwerkelĳ ke 
inwerkingtreding. Het implementeren 
van een adequate privacy governance is 
een continue investering, die zich enkel 
terug zal verdienen door het voorkomen 
van inbreuken op persoonsgegevens 
en daarmee het voorkomen van 
reputatieschade.
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