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Bij PwC willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van 
belangrijke problemen. Wij zijn een netwerk van firma’s in 157 landen met meer dan 276.000 mensen. Bij 
PwC in Nederland werken ruim 5.400 mensen met elkaar samen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te 
leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. 
Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.

PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten 
firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie.
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Sinds 2014, en ook in de afgelopen bijna twee jaar dat ik voorzitter 
ben van de accountancypraktijk van PwC, zijn verschillende 
onderzoeken uitgevoerd naar hoe de kwaliteit van onze controles 
verder verbeterd kan worden. Uit die onderzoeken volgden diverse 
rapporten, aanbevelingen en voorstellen. Een teken dat er nog 
werk aan de winkel is om het vertrouwen in ons vak te herstellen. 
Tegelijkertijd geven al die rapporten ook aan dat het beroep van 
accountants ertoe doet. En dat de rol van de accountant eigenlijk 
steeds belangrijker wordt. Want in onze veranderende wereld, 
waarin informatiestromen toenemen en we meer onzekerheid 
ervaren, neemt de behoefte aan houvast toe. Houvast die wij, met 
alle adviseurs en experts in onze organisatie, iedere dag willen 
bieden. 

De wake-upcall in 2014, het rapport naar aanleiding van 
het onderzoek door de AFM waarin we voor het eerst een 
onvoldoende scoorden op de kwaliteit van onze controles, was 
een keerpunt voor onze organisatie. We hebben ons sindsdien 
opengesteld voor verandering vanuit de overtuiging dat duurzame 
kwaliteitsverbetering alleen tot stand kan komen vanuit een 
cultuur die dat ondersteunt. De externe prikkel is veranderd in 
een intrinsieke motivatie om te veranderen. En continu te leren 
van wat beter kan. Dag in, dag uit werken we daar hard aan, 
binnen alle geledingen van onze organisatie. Daarnaast zijn we 
meer uren gaan besteden aan controles, zetten we steeds vaker 
verschillende experts in bij onze controles, is het aantal en de 

diepgang van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen vergroot 
en hebben we geïnvesteerd in de coaching van onze collega’s. 
En dit zijn maar enkele van de vele maatregelen die zijn genomen 
sinds 2014. 

We zien, stap voor stap, dat de doorgevoerde maatregelen leiden 
tot daadwerkelijke kwaliteitsverbetering en cultuurverandering. 
Ook de verschillende rapporten erkennen de gemaakte stappen. 
Zo merkte de MCA, een onafhankelijke commissie die door 
de sector zelf werd ingesteld, begin dit jaar op dat de sector 
er beter voor staat dan in 2015. De Commissie Toekomst 
Accountancysector sprak over een positieve cultuurverandering. 

Die woorden zijn bemoedigend. Een verandertraject vraagt om 
een lange adem en doorzettingsvermogen. Verandering gaat 
immers nooit snel genoeg. Dat vinden wij zelf ook. De rapporten 
van de afgelopen jaren hebben ons geholpen met het verhogen 
van de urgentie, maar de wil om alsmaar beter te worden zit diep 
in onze organisatie. Dat voel ik elke dag. We zijn er nog niet, maar 
we komen er wel. Daar twijfel ik niet aan. Door die hoge kwaliteit 
na te streven, vanuit een cultuur die dat ondersteunt, motiveren 
wij onze (jonge) collega’s. En blijven wij aantrekkelijk voor 
toekomstige generaties accountants. 

Agnes Koops-Aukes
lid van de raad van bestuur van PwC

Woord vooraf

Continu leren wat beter kan
In januari van dit jaar verschenen er twee nieuwe rapporten over de 
accountancysector. De Monitoring Commissie Accountancy (MCA) publiceerde  
haar derde en laatste rapport, gevolgd door de definitieve bevindingen van de 
Commissie Toekomst Accountancysector. ‘Er is de afgelopen jaren weinig veranderd 
in de accountancysector’, zo schreef een krant naar aanleiding van deze publicaties. 
Een zin die binnenkwam, merkte ik; we hebben binnen PwC namelijk enorm hard 
gewerkt aan die verandering. Jong en oud, ervaren en net startend.
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Woord vooraf – Continu leren wat beter kan
‘Er is de afgelopen jaren weinig veranderd in de accountancysector’, zo schreef een krant naar aanleiding van de recente 
publicaties van de MCA en de CTA. Een zin die binnenkwam, merkte ik; we hebben binnen PwC namelijk enorm hard gewerkt 
aan die verandering. Jong en oud, ervaren en net startend. Agnes Koops-Aukes

Column – Een gebrek aan zekerheden is de nieuwe realiteit
Elk jaar vragen wij in onze wereldwijde CEO Survey aan bestuurders wat hun belangrijkste agendapunten zijn. Dit jaar valt op 
dat zij pessimistisch zijn over het klimaat waarin hun organisaties moeten opereren. Hoe moeten wij deze afname in zakelijke 
opgewektheid interpreteren? Jan Willem Velthuijsen

Interview – In gesprek met Roderick Munsters
Roderick Munsters, commissaris bij onder meer Unibail-Rodamco-Westfield en PGGM en lid van de Monitoringcommissie 
Corporate Governance Code en de jury van de Sijthoff-prijs, waarschuwt tegen te hoge verwachtingen van meer regels, 
toezicht en transparantie ten koste van de rol van vertrouwen. 

Verslaggeving – Nieuwe opties voor de presentatie van eigen vermogen in de statutaire jaarrekening
Door wijzigingen in RJ 240 kunnen organisaties voor de classificatie van financiële instrumenten in de enkelvoudige 
jaarrekening kiezen tussen de juridische vorm of de economische realiteit. Eerdere verschillen tussen geconsolideerde en 
enkelvoudige jaarrekeningen kunnen zo worden vermeden. Geert Wognum en Nina van der Reijden

Verslaggeving – De impact van het European Single Electronic Format op het rapportageproces van ondernemingen 
Met ingang van 1 januari 2021 moeten beursgenoteerde ondernemingen en andere uitgevende instellingen hun 
geconsolideerde jaarrekening elektronisch deponeren. Dit artikel gaat over de impact hiervan op organisaties die hiermee te 
maken krijgen. Willem Geijtenbeek

Verslaggeving – Eigenrisicobeoordeling: impact op de verslaggeving van pensioenfondsen
Met ingang van 13 januari 2019 moeten pensioenfondsen iedere drie jaar een eigenrisicobeoordeling uitvoeren. Dit artikel gaat 
in op de gevolgen hiervan voor de verslaggeving en dan met name voor de risicoparagraaf in het bestuursverslag. 

Governance en toezicht – Als auditcommissie waarde toevoegen in tijden van verandering
De omgeving waarin organisaties opereren verandert steeds sneller. Digitalisering, disruptie, duurzaamheid, 
langetermijnwaardecreatie en toenemende aandacht voor cultuur en gedrag in organisaties domineren de boardroomagenda. 
Dat vraagt ook om een scherpe en intensievere rol van auditcommissies. Huub Wüst en Jos de Groot 

Recht – De Wet arbeidsmarkt in balans: wat te verwachten?
Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. De invoering van deze wet wijzigt een aantal 
bestaande wetten. Dit artikel bespreekt de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen daarvan voor werkgevers. Tanja Reuver, 
Ernst Koenes

Sustainable Development Goals – ‘Who cares, wins’: waarom de Sustainable Development Goals van belang zijn voor 
investeerders
De Sustainable Development Goals zijn een blauwdruk voor een betere en duurzame toekomst voor iedereen. Dit artikel 
verkent hoe investeerders de SDG’s kunnen inzetten om duurzaam rendement te realiseren en de impact die ze hebben te 
communiceren aan stakeholders. Anna Bulzomi en Niels Govers

Digital – Zonder purpose geen digitale transformatie
Onzekere mensen, onzekere organisaties en getrechterde visies, terwijl we juist vertrouwen zoeken en behoefte hebben aan 
een holistische aanpak van problemen. De purpose van organisaties (maar ook die van mensen) speelt daar een sleutelrol in. 

PwC-publicaties

Eerder verschenen Spotlight-artikelen

3

9

15

21

29

33

37

43

48

49

50

6

Inhoud

5Inhoud



6 Spotlight  Jaargang 27 - 2020 uitgave 1

Column

Een gebrek aan zekerheden 
is de nieuwe realiteit
Elk jaar vragen wij in onze wereldwijde CEO Survey aan bestuurders wat hun 
belangrijkste agendapunten zijn. Dit jaar valt op dat zij, nagenoeg eensgezind, 
pessimistisch zijn over het klimaat waarin hun organisaties moeten opereren. 
Vergeleken met de resultaten van de afgelopen twee jaar is er sprake van 
een dramatische terugval in het aantal CEO’s dat een verbetering van de 
economische groei verwacht. Slechts 23% van de ondervraagde CEO’s ziet  
een verbetering van de economische groei in de komende twaalf maanden.  
In de vorige editie was dit nog 42% en het jaar daarvoor zelfs 57%.  
Hoe moeten wij deze afname in zakelijke opgewektheid interpreteren? 

De meer dan 1500 CEO’s kunnen het toch niet allemaal 
verkeerd zien? Waar bedrijfsbestuurders in de voorgaande 
jaren misschien te optimistisch waren, meen ik dat ze nu 
misschien te pessimistisch zijn. De aanzienlijke afname in 
groeiverwachtingen suggereert dat we een grote terugval in 
de mondiale productie mogen verwachten, iets dat ik en de 
vele voorspellers van economische groei niet voorzien.
De bedreigingen die CEO’s nu zien, bestonden twee jaar 
geleden ook al: cybercrime, handelsconflicten, scepsis 
over globalisering, een tekort aan arbeidskrachten en de 
onzekere reacties van overheden op deze ontwikkelingen. 
Het meest verbazingwekkende is misschien dat het zo lang 
heeft geduurd voordat CEO’s die donkere wolken serieus 
namen.

Een van de redenen voor de huidige voorzichtigheid is 
wellicht het ontnuchterende besef dat de economie zich in 
een andere modus bevindt dan vóór de financiële crisis en 
dat de oude dagen met de oude economische regels niet 
direct terugkomen. Drie belangrijke factoren spelen daarbij 
naar mijn mening een rol:

(1)  De grote economische en maatschappelijke beloften 
van de data-explosie worden zeer langzaam
waargemaakt. Ondanks de opkomst van succesvolle,
door technologie gedreven, ondernemingen, vertaalt
de toepassing van nieuwe technologieën zich nog 
niet in forse stijgingen van de productie, grootschalige
maatschappelijke verbeteringen of grootse nieuwe
industrieën. Na de aanvankelijke opwinding, lijken 

CEO’s nu vraagtekens te zetten of en wanneer de grote 
productie-impuls of de ‘vierde industriële revolutie’ nu 
eindelijk werkelijkheid wordt.

(2)  Veel sterker dan voor de crisis, zorgen demografische
ontwikkelingen er op de meeste continenten voor dat
meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan betreden.
Een belangrijk aspect in de nieuwe, digitale economie 
is dat we niet alleen afschrijven op fysiek, maar ook 
op menselijk kapitaal. Arbeid is ook aan slijtage 
onderhevig, tenzij we onderwijs en training grondig
herzien. In de CEO Survey valt op dat CEO’s hiervoor
verantwoordelijkheid nemen, maar dat ze tegelijkertijd 
worstelen met een efficiënte en effectieve implementatie
van ‘upskilling’-programma’s. Zo meldt slechts 18%
van de ondervraagde CEO’s significante vooruitgang
met het implementeren van een ‘upskilling’-programma,
terwijl ruim 13% hier niets mee doet.

(3)  De meeste CEO’s bevestigen dat klimaatverandering
een probleem is. Dat is belangrijk: bedrijven zijn 
zich blijkbaar steeds meer bewust van de externe
effecten die ze veroorzaken. Dit bewustzijn
en verantwoordelijkheidsgevoel is iets van de 
laatste jaren. Al zoeken sommige CEO’s nog naar
mogelijkheden om de nieuwe realiteit te vertalen naar
zakelijke mogelijkheden. Uit de CEO Survey blijkt dat 
slechts 25% van de CEO’s de overtuiging heeft dat
klimaatverandering kansen biedt voor het ontwikkelen
van nieuwe producten en diensten.
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Toegegeven, ook overheden zijn zich pas laat bewust 
geworden van de nieuwe economische realiteit. Zelfs 
als zij al proberen te reageren, betreden ze onbekend 
terrein. De vraag is hoe je groei stimuleert als de monetaire 
instrumenten hun limieten hebben bereikt. En is groei 
van het bruto binnenlands product nog steeds een doel, 
of is dit tegenwoordig een te eenzijdige maatstaf voor 
toenemende voorspoed? Heeft een specifiek inflatiedoel 
zin als digitale activiteiten geen prijskaartje krijgen of in het 
geheel niet worden belast?

Het wekt daarom geen verbazing dat CEO’s nerveus zijn 
over de mogelijke stappen die overheden kunnen nemen. 
De door ons gepolste bestuurders zijn zeer bezorgd 

over de manier waarop overheden (kunnen) reageren 
op actuele uitdagingen. Dit is waarom overregulering, 
beleidsonzekerheid, geopolitieke onzekerheden en 
populisme allemaal deel uitmaken van de top tien van 
bedreigingen die CEO’s mondiaal zien.

Een gebrek aan zekerheden is zo goed als zeker de 
nieuwe realiteit. Bedrijven doen er goed aan om hun 
langetermijnbeleid vast te houden en te blijven investeren 
in de energietransitie, digitalisering en hun medewerkers. 
Alleen op die manier blijven ze relevant in de toekomst.

Jan Willem Velthuijsen
hoofdeconoom PwC

Figuur 1  Vertrouwen van CEO’s in de wereldeconomie

De stemming onder CEO’s is de afgelopen 
twee jaar gedaald van zeer optimistisch 
naar zeer pessimistisch

Vraag
Denkt u dat de wereldwijde economische groei de komende 

twaalf maanden zal toenemen, hetzelfde blijven of afnemen?

Bron: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey
Noot:  van 2012 tot 2014 kregen respondenten de vraag ‘Denkt u dat de wereldeconomie de komende twaalf maanden zal verbeteren, 

hetzelfde blijven of verslechteren?’
Noot: als gevolg van afronding en weglating van de antwoorden ‘geen van beide’ en ‘geen mening’ tellen niet alle figuren op tot 100%.
Basis:  wereldwijde respondenten (2020=1.581; 2019=1.378; 2018=1.293; 2017=1.379; 2016=1.409; 2015=1.322; 2014=1.344; 

2013=1.330; 2012=1.258)
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In gesprek met 
stakeholder  
Roderick Munsters
Roderick Munsters is in veel hoedanigheden een stakeholder. 
Hij was bestuurder bij Robeco en APG en is tegenwoordig 
commissaris bij onder meer Unibail-Rodamco-Westfield, 
Moody’s Investors Service en PGGM. Munsters was 
betrokken bij de oprichting van Eumedion, was lid van de 
commissie Kapitaalmarkten van de AFM en zit nu in de 
Monitoringcommissie Corporate Governance Code en de jury 
van de Sijthoff-prijs. In een gesprek met PwC’s Arjan Brouwer, 
daags na verschijning van het CTA-rapport, waarschuwt hij 
tegen te hoge verwachtingen van meer regels, meer toezicht 
en meer transparantie, ten koste van de rol van vertrouwen. 
‘Het bevorderen van vertrouwen is voor mij de beste 
efficiencymaatregel die je kunt nemen.’

In gesprek met stakeholder Roderick Munsters 9

In gesprek met stakeholders
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Arjan Brouwer: We moeten vandaag wel 
bijna beginnen met de vraag: wat is je 
indruk van het CTA-rapport?

Roderick Munsters: ‘Ik heb het rapport 
zelf helaas nog niet kunnen lezen, 
maar op basis van de krantenberichten 
is mijn indruk dat de commissie met 
een aantal nuttige adviezen komt, 
maar dat ze geen aardverschuiving 
betekenen. Met het verplicht stellen 
van een raad van commissarissen voor 
alle accountantskantoren bijvoorbeeld 
versterk je hun governancemodel, voeg 
je een aantal checks en balances toe en 
dwing je bestuurders tot het afleggen van 
verantwoording. Maar je moet er ook geen 
wonderen van verwachten. Hetzelfde geldt 
voor andere adviezen. Bij de gedachte 
om de quality assurance transparanter te 
maken via audit quality indicatoren kan ik 
me iets voorstellen. Het voorstel om de 
AFM een grotere rol in het toezicht te geven 
en de zelfregulering door de NBA wat 
bescheidener te maken vind ik inhoudelijk 
moeilijk te beoordelen. Het past in ieder 
geval wel in de tijdgeest, maar of het daar 
ook beter van wordt weet ik niet.’

Arjan Brouwer: Als je het over de tijdgeest 
hebt: bedoel je daarmee dat er steeds 
minder vertrouwen is dat bedrijven of 
beroepsorganisaties uit zichzelf de goede 
dingen doen en daarom meer controle 
bij de overheid, of in dit geval bij de AFM 
als verlengstuk van die overheid, wordt 
neergelegd?

Roderick Munsters: ‘Ik begrijp dat het 
vertrouwen afneemt in de samenleving, 
want er gáán dingen fout en er zíjn 
schandalen. Maar in mijn tijd als bestuurder 
aan de uitvoerende kant heb ik wel heel 
veel aan vertrouwen gehad, zowel aan wat 
ik kreeg als wat ik gaf. Het bevorderen van 
vertrouwen is naar mijn ervaring de beste 
efficiency- en kwaliteitsmaatregel die je 
kunt nemen. Als je iemand vertrouwt hoef 
je niet alles in detail af te spreken, vast te 
leggen en te controleren. Als je op die basis 
met elkaar kun samenwerken is dat een 
groot goed, en bovendien werkt het veel 
prettiger. Als we dat te veel kwijtraken is dat 
zorgelijk. Dus ik begrijp de ontwikkeling, 
maar ik zou ervoor willen waken om de rol 
van vertrouwen helemaal bij het grofvuil  
te zetten.’

Arjan Brouwer: En de vraag is of deze weg 
wel leidt naar echte verbetering. Straks is 
er nog een schandaal, komt er nog meer 
regelgeving en voor je het weet moet er 
toezicht op de toezichthouder komen.  
Waar is het eindpunt?

Roderick Munsters: ‘Dat ben ik met je eens. 
Dit gaat in wezen over de maakbaarheid 
van alle dingen, daar geloof ik überhaupt 
niet in. Er zijn altijd verrassingen, dingen die 
tegenvallen of fout gaan, er kan altijd een 
rotte appel in de mand zitten. Dus ja, een 
goed framework is zeer noodzakelijk en 
verstandig, maar verwacht er niet van dat 
je daarmee ineens in het paradijs komt. Als 
mensen de verwachting hebben dat omdat 
er regels zijn alles altijd goed gaat, staan er 
nog heel wat teleurstellingen te wachten.’

Arjan Brouwer: Hoe kijk je aan tegen de 
roep die er soms is om audit-only kantoren 
te creëren? De CTA heeft daar niet voor 
gekozen.

Roderick Munsters: ‘Een scheiding op 
klantniveau zoals die nu is geregeld vind ik 
prima. Op kantoorniveau ben ik een groot 
voorstander van het onder één dak hebben 
van verschillende expertises die elkaar 
kunnen versterken. Dus ik zie weinig in 
audit-only kantoren. De volgende stap zou 
dan zijn dat we de Rijksaccountantsdienst 
weer voor heel Nederland gaan inregelen. 
Het lijkt me niet dat het daar beter van 
wordt, en dat het mensen aantrekt en de 
beroepsgroep aantrekkelijk maakt. Je moet 
niet alleen nadenken over het theoretisch 
kader, maar ook voor ogen houden welke 
impact het in de praktijk gaat hebben en je 
afvragen welk probleem het gaat oplossen.’

Arjan Brouwer: Als je het hebt over 
het aantrekken van mensen dan is de 
uitbreiding van het toezicht door de AFM 
naar de hele sector misschien ook wel  
een uitdaging.

Roderick Munsters: ‘Zelfs al vind je 
genoeg mensen die full-time de rol van 
toezichthouder willen vervullen, dan blijft 
de vraag of het daarmee goed gaat, of zelfs 
beter. Ik snap de theoretische gedachte 
erachter, die is deels gestoeld op het idee 
dat er wel iets móét gebeuren omdat er 
nu eenmaal zoveel kritiek is dat we niet 
op de oude voet verder kunnen. De kritiek 
is vaak dat accountants erg precies zijn 
in het voorschrijven aan klanten hoe ze 
hun jaarrekening moeten inrichten en wat 
wel en niet kan. Als je die houding kunt 
spiegelen naar je eigen organisaties en daar 
zichtbaar iets mee doet, dan is daarmee 
waarschijnlijk een wereld te winnen. Meer 
dan een toename van het toezicht denk 
ik dat er waarde zit in de oproep voor een 
kwartiermaker die zorgt dat de sector de 
handen ineenslaat en gezamenlijk met een 
krachtig verhaal komt over wat je als sector 
gaat doen om te verbeteren. Natuurlijk 
komt het vervolgens op een effectieve 
uitvoering aan. De hand in eigen boezem 
steken is altijd verstandig.’

Arjan Brouwer: De sector heeft de afgelopen 
vijf jaar al hard gewerkt aan verbeteringen. 
Het is alleen heel moeilijk te laten zien wat 
je dan precies anders doet en wat het effect 
daarvan is. Hoe kunnen we laten zien dat de 
controles beter zijn geworden? Daar slaagt 
de sector niet goed in.

Roderick Munsters: ‘Het is toch een kwestie 
van je verhaal blijven uitdragen, transparant 
zijn over je kwaliteitsstandaarden, 
uitleggen hoe je bedrijfsvoering in elkaar 
zit, enzovoort. Daar is waarschijnlijk nog 
veel winst te behalen. En dan gaat het niet 
alleen om mooie woorden, je zult het in de 
praktijk ook echt moeten laten zien. Zeker 
als ‘Big Four’ zou ik op dat punt de handen 
ineenslaan. Jullie hebben de mankracht, de 
denkkracht en het gewicht om verandering 
op gang te brengen. Plus: iedereen kijkt 
naar jullie, jullie kantoren staan vol in de 
schijnwerpers van de publieke opinie.’

In gesprek met stakeholder Roderick Munsters

‘Het bevorderen van vertrouwen is naar mijn  
ervaring de beste efficiency- en kwaliteitsmaatregel 
die je kunt nemen.’ 



12 Spotlight  Jaargang 27 - 2020 uitgave 1

Arjan Brouwer: De sector zou niet alleen zelf 
de handen ineen kunnen slaan, maar juist 
ook samen met andere partijen op kunnen 
trekken. Dus niet blijven hakketakken of 
wachten op nieuwe wet- en regelgeving, 
maar zaken onderling afstemmen en 
dan ook in de praktijk brengen. Als 
aandeelhouders bijvoorbeeld willen dat 
accountants een grotere rol krijgen in de 
controle op fraude, het bestuursverslag of 
de assurance op niet-financiële informatie, 
kunnen we wellicht samen met die 
aandeelhouders zorgen dat die opdracht 
ook wordt verstrekt.

Roderick Munsters: ‘Zonder opdracht is 
het voor accountants inderdaad lastig 
die rol te pakken. Een van de zaken die 
zich leent voor de aanpak die je schetst 
is het zetten van standaarden rond 
duurzaamheidsrapportages. Dat zou 
ik graag zien, en die wens leeft breed 
onder aandeelhouders. Eumedion heeft 
er bijvoorbeeld onlangs een paper over 
gepubliceerd, met een voortrekkersrol 

voor de IASB, zoals voor IFRS; ook om 
de wildgroei die er nu is tegen te gaan. Nu 
zie je door de bomen het bos niet meer en 
ondernemingen worden horendol van alle 
verschillende enquêtes die ze in moeten 
vullen en van de verschillende manieren 
waarop ze beoordeeld worden. Het zou 
heel goed zijn als de sector de ontwikkeling 
van nieuwe standaarden zou steunen.’

Arjan Brouwer: Ook hier blijkt dat 
accountants niet goed zijn in het 
communiceren van wat ze allemaal doen. 
Via Accountancy Europe hebben we in 
december een rapport uitgebracht waarin 
we hetzelfde bepleiten, en waarin we 
een aantal wegen schetsen om te komen 
tot uiteindelijk wereldwijde standaarden 
voor de rapportage van niet-financiële 
informatie. In maart hebben we samen met 
Eumedion een rondetafel georganiseerd  
om dit verder uit te diepen.

Roderick Munsters: ‘Mooi, dan heb je dus 
al een gemeenschappelijk vertrekpunt. 
Er zitten meerdere dimensies aan dit 
vraagstuk: het gaat over het inrichten van 
een goed framework, en over jullie rol in de 
verificatie van de informatie. De vraag is 
hoe ver je daarin wilt gaan. Want sommige 
aspecten zijn goed meetbaar, andere 
zijn vooral een kwestie van inschatting of 
geloof. Wellicht moet je daar gaan werken 
met scenario’s, of gevoeligheden en 
bandbreedtes. Maar in principe vind ik deze 
ontwikkeling uitstekend, voor iedereen: 
voor investeerders die de jaarrekening 
gebruiken en een onderneming moeten 
waarderen, voor het businessmodel van 
accountants en voor de maatschappij als 
geheel.’

Arjan Brouwer: Hoe worden niet-financiële 
informatie en meer kwalitatieve informatie 
zoals het bestuursverslag in de praktijk 
gebruikt door investeerders? Wat is jouw 
ervaring daarmee vanuit de rollen die jij hebt 
vervuld bij bijvoorbeeld Robeco en APG?

Roderick Munsters: ‘Het wordt gevoed 
in modellen en waarderingen, langs 
twee lijnen. De eerste is risico: is de 
onderneming zich voldoende bewust van 
de risico’s die op haar afkomen en is ze 
daarop voorbereid? De tweede invalshoek 
is de ‘upside’: is de onderneming 
aangesloten op de tijdgeest, kan ze dat 
vertalen in wat er speelt bij millennials, bij 
overheden, in sectoren, en is ze in staat 
om de kansen die daaruit voortkomen te 
benutten. Verder is het afhankelijk van het 
type belegger. Passieve aandelenbeleggers 
hebben over het algemeen geen mening 
over iets als duurzaamheid, zij kopen toch 
de hele markt. Actieve beleggers wel, 
de voorlopers onder hen gebruiken die 
informatie onder meer om een dialoog 
met het ondernemingsbestuur te voeren 
en het beleid in de gewenste richting te 
beïnvloeden. Dus het jaarverslag heeft 
een belangrijke formele rol en wordt wel 

degelijk gelezen, maar weet wel: het is 
maar een klein onderdeel van de totale 
communicatie, naast de kwartaalcijfers 
en de conferencecalls, een-op-
eengesprekken, ‘capital market days’, 
enzovoort. In termen van werking is het 
jaarverslag beperkter geworden. Vroeger 
was het de maat der dingen, nu is het één 
van de vele factoren.’

Arjan Brouwer: Maakt het dan nog verschil 
dat de informatie in het bestuursverslag 
weliswaar niet is gecontroleerd, maar wel  
is bekeken door de accountant?

Roderick Munsters: ‘Uiteraard, en dat is 
een groot goed. Beleggers gaan er ook 
van uit dat iemand daarnaar gekeken 
heeft, erop heeft doorgevraagd en er 
vervolgens voor heeft getekend. Je kunt 
een discussie hebben over de mate van 
assurance die daarbij hoort en hoe hard je 
die als accountant wilt en durft te maken, 
maar in principe hechten beleggers waarde 
aan de blik van de accountant. Vandaar 
ook de oproep, zowel vanuit de beleggers 
als de jury van de Sijthoff-prijs, aan de 
raden van commissarissen om meer 
informatie te geven over hun reflectie op de 
managementletter van de accountant. Die 
mag wat steviger worden dan het obligate, 
formele riedeltje dat je nu soms ziet. 
Hetzelfde geldt voor het rvc-verslag. Dat 
is nu vaak sterk gericht op de procedures: 
hoe vaak is men samengekomen, hoeveel 
procent was men aanwezig, enzovoort. 
Soms wordt nog vermeld welke punten zijn 
besproken, maar dan meer als opsomming 
dan dat daar inhoud aan wordt gegeven. 
Vaak is het rvc-verslag vooral het dunnetjes 
overdoen van het bestuursverslag en zie je 
dat het door de afdeling Investor Relations 
van de onderneming is geschreven. 
Daar zitten we niet op te wachten, 
de commissarissen moeten niet een 
verlengstuk van de Investor Relations zijn.’

Arjan Brouwer: In een eerder gesprek 
in deze serie met Steven Hijink ging het 
over het feit dat meer transparantie soms 
averechts uitpakt. Als mensen weten dat 
alles wat ze doen en zeggen naar buiten 
komt, gaan ze zich anders gedragen. Stel 
dat het bijvoorbeeld verplicht zou worden 
dat de accountant zijn managementletter 
openbaar zou maken: heb je dan nog 
hetzelfde gesprek met de onderneming?

‘Transparantie is geen doel op zich, maar een middel 
om iets over de bühne te krijgen, om verantwoording 
af te leggen, en dat kan soms ook beknopt. ’
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Roderick Munsters: ‘Ik ben fan van de 
uitspraak die Aad Jacobs ooit deed: “Als 
alles transparant is, zie je niets meer.” 
Transparantie is geen doel op zich, maar 
een middel om iets over de bühne te 
krijgen, om verantwoording af te leggen, 
en dat kan soms ook beknopt. Kijk 
naar beloningsparagrafen die nu soms 
twintig pagina’s beslaan, vol tabellen 
over optieregelingen, looptijden en 
uitoefenkoersen. Ik denk niet dat iemand 
op basis daarvan beslissingen gaat 
nemen, en de publieke onvrede over 
bestuurdersbeloningen is er ook niet 
minder om geworden. Die onvrede komt 
niet door een gebrek aan transparantie, 
maar omdat veel mensen ze gewoon 

te hoog vinden. Ten aanzien van de 
managementletter: ik denk dat je daarmee 
wel een inkijkje kunt geven in de punten en 
de dilemma’s die besproken zijn, de zaken 
die goed gaan en waar je trots op bent, de 
verbeteringen die je nog gaat doorvoeren. 
Maar zo’n hele brief en de discussie die 
daarbij hoort openbaar maken, ik ben 
ervan overtuigd dat je daarmee het paard 
achter de wagen spant. De echte punten 
worden dan bijvoorbeeld geregeld in een 
voorbespreking met de accountant, de 
formele bespreking en die brief zijn dan 
alleen nog voor de buitenwacht. We zullen 
moeten accepteren dat niet altijd alles 
transparant kan zijn, en dat moet je ook  
niet willen geloof ik.’  

‘Je moet niet alleen 
nadenken over het 
theoretisch kader, maar 
ook voor ogen houden 
welke impact het in de 
praktijk gaat hebben 
en je afvragen welk 
probleem het gaat 
oplossen.’

In gesprek met stakeholder Roderick Munsters
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Verslaggeving

Nieuwe opties voor de 
presentatie van eigen vermogen 
in de statutaire jaarrekening 

Kenmerken van eigen versus vreemd vermogen en 
aandeelhouders versus kredietverstrekkers
Over het algemeen kan kapitaal de vorm van eigen of 
vreemd vermogen aannemen. Beide soorten kapitaal 
hebben verschillende kenmerken:
•   Bij eigen vermogen heeft de aandeelhouder als eigenaar 

van de rechtspersoon geen recht op aflossing van het 
ingelegde kapitaal.

•   Vreemd vermogen wordt verstrekt door een 
kredietverstrekker die recht heeft op terugbetaling van 
het verstrekte kapitaal, evenals een vergoeding tijdens de 
periode waarin de verstrekte lening beschikbaar gesteld 
wordt, vaak in de vorm van een couponrente.

In het geval van liquidatie van een organisatie gaan de 
overblijvende middelen eerst naar de kredietverstrekker en 
vervolgens pas naar de aandeelhouder. Hierdoor loopt een 
kredietverstrekker over het algemeen minder risico dan een 
aandeelhouder. De positie van de aandeelhouder is daarom 
achtergesteld aan die van de kredietverstrekker. 

Bescherming van kredietverstrekkers 
Organisaties zijn verplicht hun jaarrekening openbaar 
te maken (art. 2:394 lid 1 BW). Dit is onder andere om 
belanghebbenden, zoals crediteuren, de mogelijkheid te 
bieden zelf vast te stellen of de organisatie in staat is om 
aan haar verplichtingen te voldoen. Daarnaast moet de 
organisatie maatregelen nemen waardoor haar kapitaal 
beschermd blijft tegen oneigenlijke onttrekkingen door 
aandeelhouders. Zo schrijft wetgeving voor dat bepaalde 

Geert Wognum – Vaktechnisch bureau (National Office), Assurance 
Nina van der Reijden – Vaktechnisch bureau (National Office), Assurance

ongerealiseerde winsten of herwaarderingen niet mogen 
worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Presentatie in de geconsolideerde en  
de enkelvoudige jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening moet inzicht geven in de 
prestaties en het vermogen van de groep. Daarbij is de 
bedrijfseconomische realiteit van transacties leidend voor 
de verwerking van de prestaties en het vermogen in de 

Samenvatting
Classificatie van uitgegeven financiële 
instrumenten als vreemd of eigen vermogen kan 
een aanzienlijke impact hebben op de jaarrekening 
van de uitgever van het instrument. Het heeft 
invloed op de liquiditeits- en solvabiliteitsratio, de 
winst of het verlies en het uitkeerbare vermogen 
van een organisatie aan haar aandeelhouders. 
Tot nu toe kan − volgens de Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving (RJ) − de classificatie van 
een financieel instrument verschillen tussen de 
geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 
van een organisatie. Wijzigingen in de RJ voor 
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020 
bieden organisaties nu de keuze om financiële 
instrumenten op een consistente manier te 
classificeren en zo verschillen te vermijden.

Wijzigingen in hoofdstuk 240 ‘Eigen vermogen’ van de Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving maken het organisaties mogelijk om voor de 
classificatie van financiële instrumenten in de enkelvoudige jaarrekening 
tussen de juridische vorm of de economische realiteit te kiezen. Eerdere 
verschillen tussen geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen 
kunnen zo worden vermeden.
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jaarrekening. De primaire, meer juridische, doelstelling  
van de enkelvoudige jaarrekening is het vaststellen van  
het vrij uitkeerbare bedrag van het eigen vermogen van  
de organisatie. 

Voor boekjaren tot en met 31 december 2019 geldt dat 
voor de classificatie van financiële instrumenten in de 
enkelvoudige jaarrekeningen de juridische vorm leidend 
is, terwijl dit voor classificatie in de geconsolideerde 
jaarrekening de economische realiteit is. Het eigen 
vermogen in de geconsolideerde jaarrekening kan daarom 
afwijken van het eigen vermogen in de enkelvoudige 
jaarrekening. Dit is bijvoorbeeld het geval als een 
organisatie naast traditionele eigenvermogensinstrumenten 
ook financiële instrumenten uitgeeft die karakteristieken 
hebben van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen, 
zoals converteerbare obligaties en preferente aandelen. 
Bij sommige financiële instrumenten kan de vraag rijzen of 
daarmee eigen of vreemd vermogen, of een combinatie  
van beide, is aangetrokken. 

Hierin komt enige verandering. Voor boekjaren die 
beginnen op of na 1 januari 2020 bieden wijzigingen in 
hoofdstuk 240 ‘Eigen vermogen’ van de Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving de optie om voor de classificatie in 
de enkelvoudige jaarrekening de juridische vorm óf de 
economische realiteit als basis te kiezen. Het verschil 
tussen geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen 
kan worden vermeden door de economische realiteit ook 
in de enkelvoudige jaarrekeningen te volgen. Deze keuze 
moet wel worden toegelicht.

Het gebruik van de economische realiteit in de 
enkelvoudige jaarrekening was al verplicht voor 
organisaties die gebruikmaken van de optie onder artikel 
2:362 lid 8 BW. Onder deze optie mag een organisatie in de 
enkelvoudige (Dutch GAAP) jaarrekening gebruikmaken van 
de IFRS-waarderingsgrondslagen die toegepast worden in 
de geconsolideerde jaarrekening (de zogenoemde optie 3). 
De wijzigingen in RJ 240 bieden de toepassers van Dutch 
GAAP nu ook de mogelijkheid om in de geconsolideerde en 
enkelvoudige jaarrekeningen hetzelfde eigen vermogen te 
laten zien. Als deze optie wordt gebruikt, zijn aanvullende 
toelichtingsvereisten van toepassing.

Overwegingen bij het beoordelen van  
de economische realiteit
Terwijl de classificatie op basis van de juridische vorm 
meestal duidelijk is, kan de classificatie van financiële 
instrumenten op basis van de economische realiteit 
ingewikkeld zijn. Kleine verschillen in contractuele 
verplichtingen kunnen aanzienlijke invloed hebben 
op de uitkomst van de classificatie en dus op de 
jaarrekening. In de rest van dit artikel overwegen we 
daarom de basisprincipes, de beschikbare vrijstellingen 
en overwegingen rond samengestelde instrumenten en 
de aspecten die belangrijk zijn in de beoordeling van 
de economische realiteit. Dit is nu van belang voor de 
geconsolideerde jaarrekening en in de nabije toekomst  
dus ook voor de enkelvoudige jaarrekening, als voor de 
optie economische realiteit gekozen wordt. 

Basisprincipes in de classificatie van eigen  
versus vreemd vermogen
Een van de essentiële kenmerken van een verplichting 
is dat de organisatie volgens de voorwaarden van het 
instrument verplicht is (of kan worden) om liquide middelen 
of een ander financieel actief aan de kredietgever te leveren 
en de organisatie dit niet kan vermijden. Als de organisatie 
door een rechter kan worden gedwongen om te betalen 
vanwege een contractuele verplichting, is er sprake van 
vreemd vermogen. Dit is typisch het geval voor normale 
leningen. Op complexe, samengestelde instrumenten 
(zoals eeuwigdurende leningen of converteerbare leningen) 
wordt verderop in dit artikel ingegaan. 

De omvang van het eigen vermogen is niet 
noodzakelijkerwijs gelijk aan de waarde van 
de organisatie. Dit komt doordat in de balans 
niet alle activa en passiva zijn gewaardeerd 
tegen reële waarde en bepaalde activa en 
passiva zelfs niet zijn opgenomen  
(RJ 110.111).

Een instrument wordt geclassificeerd 
als eigen vermogen wanneer het een 
overblijvend belang in de activa van de 
uitgevende organisatie vertegenwoordigt, 
na aftrek van al het vreemd vermogen. Of 
anders gezegd, wanneer een uitgegeven 
financieel instrument niet als verplichting 
moet worden geclassificeerd, is het een 
eigenvermogensinstrument. Gewone 
aandelen zijn een typisch voorbeeld 
van eigen vermogen van de uitgevende 
organisatie, waarvan alle betalingen worden 
bepaald door de uitgevende organisatie.

Vanuit het standpunt van de uitgevende organisatie is het 
daarom belangrijk om te beoordelen of de organisatie 
afwikkeling kan voorkomen. Als de organisatie bijvoorbeeld 
alleen hoeft te betalen als ze op een effectenbeurs wordt 
genoteerd, kan zij terugbetaling onder deze clausule 
voorkomen door haar aandelen niet aan een effectenbeurs 
te noteren. Daarom zou een dergelijke clausule niet leiden 
tot een classificatie als financiële verplichting.
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Financiële instrumenten die afgewikkeld kunnen worden  
in de eigenvermogensinstrumenten van een organisatie
Behalve in liquide middelen kan een organisatie een 
contractuele verplichting ook in eigenvermogens-
instrumenten afwikkelen. Een contract is niet enkel een 
eigenvermogensinstrument omdat het kan resulteren in de 
ontvangst of levering van eigenvermogensinstrumenten 
van een organisatie. Voor dergelijke contracten moet 
vastgesteld worden of er sprake is van een derivaat  
of niet. 

Over het algemeen geldt dat als instrumenten (zijnde 
niet-derivaten) worden of kunnen worden afgewikkeld 
in een variabel aantal eigenvermogensinstrumenten, 
het instrument geclassificeerd wordt als een financiële 
verplichting. In dergelijke gevallen worden de 
eigenvermogensinstrumenten gebruikt als tegenwaarde 
om een schuld terug te betalen. Het maakt voor een 
schuldeiser in theorie niet uit of er een nominaal bedrag 
wordt ontvangen of een variabel aantal aandelen dat 
dezelfde waarde vertegenwoordigt als dit nominale bedrag.

Om een derivaat als eigen vermogen te kunnen 
classificeren moet aan de ‘vast-voor-vasttest’ worden 
voldaan. Dat betekent, dat alleen wanneer een vast bedrag 
aan liquide middelen wordt geruild voor een vast aantal 
aandelen, dit leidt tot een eigenvermogensclassificatie.  

Samengestelde en hybride instrumenten
Voor een regulier aandeel of een verplichting tot het 
betalen van rente en hoofdsom is de classificatie 
normaal gesproken geen probleem. Maar het is mogelijk 
een instrument samen te stellen met dusdanige 
voorwaarden dat het zowel een vreemd- als een 
eigenvermogenscomponent bevat.

Dergelijke instrumenten noemt men samengestelde 
financiële instrumenten. De uitgevende organisatie 
beoordeelt het instrument op het bestaan van 
componenten, classificeert de componenten afzonderlijk 
als financiële verplichtingen en eigenvermogens-
instrumenten en neemt deze componenten afzonderlijk  
in de balans op.

Deze instrumenten worden opgesplitst in hun 
respectievelijke componenten. Elk element wordt 
vervolgens afzonderlijk verantwoord. De eerste boekwaarde 
van een samengesteld instrument wordt toegerekend aan 
de eigenvermogens- en de vreemdvermogenscomponent 
door het verschil tussen de reële waarde van het 
instrument in zijn geheel en het bedrag dat afzonderlijk 
voor de vreemdvermogenscomponent wordt bepaald, 
aan de eigenvermogenscomponent toe te wijzen. De 
waarde van een eventueel derivaat dat deel uitmaakt 
van het samengestelde instrument en niet kwalificeert 
als eigenvermogenscomponent, wordt opgenomen in de 
vreemdvermogenscomponent.                                               

Voorbeelden van samengestelde financiële 
instrumenten zijn:
•   eeuwigdurende leningen;
•   leningen met winstafhankelijke 

vergoedingen;
•   achtergestelde leningen; 
•   cumulatief preferente aandelen.

Figuur 1  Voorbeelden van classificatie volgens de vast-voor-vasttest

Contract afgewikkeld 
in een organisaties 
eigenvermogensinstrument

Is de monetaire verplichting 
vast of variabel?

Aantal 
eigenvermogensinstrumenten

Classificatie

Scenario 1 Vast Variabel Financiële verplichting

Scenario 2 Variabel Variabel Financiële verplichting

Scenario 3 Variabel Vast Financiële verplichting

Scenario 4 Vast in een valuta anders dan 
de organisaties functionele 
valuta

Vast Financiële verplichting

Scenario 5 Vast Vast Eigen vermogen

Figuur 2  Principe van verwerken van een samengesteld 
financieel instrument

          Reële waarde van het instrument in zijn geheel

(-)       Reële waarde van de vreemdvermogenscomponent

=        Reële waarde van de eigenvermogenscomponent

Er mag dus nooit meer dan de reële waarde van het gehele 
instrument worden verwerkt. Op die manier kan er bij de 
eerste verwerking van een samengesteld instrument dus 
nooit een winst of een verlies worden genomen.
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Een voorbeeld van een te splitsen 
instrument is een schuld met vaste rente 
waarbij de tegenpartij de optie heeft één 
schuldinstrument tegen één aandeel om 
te ruilen. Dit leidt tot een schuld met af te 
splitsen eigenvermogenscomponent. De 
investeerder neemt genoegen met een lagere 
rentevergoeding omdat er een mogelijk 
economisch voordeel zit in een contract 
waarbij aandelen tegen een gunstige prijs 
kunnen worden verkregen. 

In de praktijk zijn er vele vormen van converteerbare 
leningen. Enige vorm van variabiliteit in het aantal aandelen 
of het aantal schuldinstrumenten leidt tot een classificatie 
als vreemd vermogen. Dit omdat niet wordt voldaan aan 
de vast-voor-vasttest. Bepaalde specifieke aanpassingen 
aan de conversieratio zijn echter wel toegestaan en 
zouden de vast-voor-vastcriteria niet schenden, zoals een 
vooraf bepaalde conversieprijs die alleen in verloop van 
tijd varieert. In de praktijk moet elke aanpassing van de 
conversieratio gedetailleerd worden geanalyseerd. 

Een ander belangrijk element om bij converteerbare 
leningen te overwegen is welke partij de optie heeft om 
te converteren. Als het recht om te converteren bij de 
uitgevende organisatie ligt, dan beheerst die organisatie 
de conversie en kan zij de classificatie op een totaalniveau 
beïnvloeden. De organisatie kan dan namelijk de 
afwikkeling in liquide middelen altijd voorkomen. Er moet 
dan worden gekeken of er op totaalniveau sprake is van 
mogelijke betaling, en of dit gaat om een variabel of een 
vast aantal aandelen. 

Als het recht om te converteren bij de kredietverstrekker 
ligt, kan dit leiden tot een samengesteld instrument. In 
dit geval kan de uitgevende organisatie de betaling niet 
vermijden, maar tegelijkertijd heeft de organisatie een optie 
op eigenvermogensinstrumenten geschreven. Er zou bij 
converteerbare leningen ook sprake kunnen zijn van een 
af te splitsen derivaat als dit additionele voordeel van een 
conversiefactor netto moet worden afgewikkeld. 

Vrijstellingen van basisprincipes
Hoofdstuk 290 ‘Financiële instrumenten’ van de RJ  
(RJ 290) bevat drie generieke vrijstellingen op de eerder 
uitgelegde basisprincipes in de classificatie van eigen 
versus vreemd vermogen die betrekking hebben op 
geconsolideerde jaarrekeningen. Met deze vrijstellingen 
kunnen instrumenten die onder de definitie van een 
financiële verplichting vallen toch als eigen vermogen 
worden gepresenteerd.

De eerste vrijstelling heeft betrekking op verplichtingen die 
alleen ontstaan bij liquidatie (RJ 290.809). Voor normale 
organisaties leiden betalingen die alleen verplicht worden 
bij liquidatie van de organisatie niet tot classificatie als 
verplichting. Normale aandelen worden bij een liquidatie 
namelijk ook terugbetaald. Daarom is dit geen indicatie 
van een contractuele verplichting. In veel contracten 
wordt  liquidatie echter zo gedefinieerd dat het contract 
betaalbaar wordt voorafgaand aan daadwerkelijke 
liquidatie, bijvoorbeeld bij surseance van betaling. Dit zou 
leiden tot een classificatie als financiële verplichting omdat 
surseance van betaling niet gericht is op liquidatie van 
een organisatie en de verplichting dus niet plaatsvindt op 
het moment van liquidatie. Hierdoor kan deze mogelijke 
betalingsverplichting niet worden genegeerd als zijnde  
een betaling die alleen bij liquidatie plaatsvindt onder  
RJ 290.809.

Een andere uitzondering op de behandeling van 
financiële verplichting betreft zogenaamde ‘puttable’ 
eigenvermogensinstrumenten (RJ 290.808). Deze 
instrumenten bevatten een voor de organisatie contractuele 
verplichting om het financiële instrument terug te kopen. In 
beperkte omstandigheden kunnen deze instrumenten ook 
als eigen vermogen worden gepresenteerd. Zulke puttable 
eigenvermogensinstrumenten worden in de praktijk 
vaak uitgegeven door coöperaties en door open-end-
beleggingsfondsen. Zonder deze vrijstelling zouden 
sommige organisaties anders geen eigen vermogen 
hebben. 

Ten slotte is er een specifieke vrijstelling voor (al dan niet 
cumulatieve) dividenduitkering op preferente aandelen 
die alleen wordt uitgekeerd als er voldoende winst 
wordt gemaakt (RJ 290.810). Er is dan sprake van een 
voorwaardelijke verplichting. Die verplichting wordt pas 
onvoorwaardelijk zodra voldoende winst beschikbaar 
is en, in geval van een bv, het bestuur de uitkering niet 
weigert op grond van de liquiditeitstest. De Raad voor de 
Jaarverslaggeving beschouwt uitkeringen op basis van 
winst feitelijk als wezenskenmerken van eigen vermogen. 
Daarom is het voor de presentatie toegestaan om 
vermogensinstrumenten met een dergelijke voorwaarde 
voor uitkering als eigen of vreemd vermogen te 
classificeren. 

Elke van deze vrijstellingen bevat eigen toepassingscriteria 
die afzonderlijk getoetst moeten worden. De organisatie zet 
de gemaakte keuzes in de toelichting uiteen.

Presentatie in de jaarrekening en uitkeringen
De verwerking van rente, dividenden, verliezen en 
winsten in de winst-en-verliesrekening volgt de 
classificatie van het gerelateerde financiële instrument. 
Neem bijvoorbeeld een instrument dat op basis van 
de definitie uit RJ 290 classificeert als een financiële 
verplichting in de geconsolideerde rekening maar 
als eigenvermogensinstrument in de enkelvoudige 



19Nieuwe opties voor de presentatie van eigen vermogen in de statutaire jaarrekening

jaarrekening. Het dividend zou dan worden behandeld  
als rentekosten in de geconsolideerde rekening en als 
dividend in de enkelvoudige jaarrekening. 

Voor de presentatie van dividenden van cumulatief 
preferente aandelen met voorwaarden voor uitkering 
bestaat een uitzondering. Wanneer organisaties bij 
voldoende vrij uitkeerbare reserves preferente dividenden 
moeten uitkeren en de balans voldoende vrij uitkeerbare 
reserves vertoont, wordt het uit te keren dividend zowel in 
de geconsolideerde jaarrekening als in de enkelvoudige 
jaarrekening opgenomen als vreemd vermogen. Dit is 
ongeacht of het instrument in de jaarrekening als eigen of 
vreemd vermogen wordt geclassificeerd. De presentatie-
uitzondering zoals hierboven toegelicht waarbij een 
cumulatief preferent aandeel (cumpref) als eigen vermogen 
kan worden getoond, strekt zich dus niet uit tot de 
presentatie van het dividend waarvoor al voldaan wordt  
aan de criteria tot betaling.

Dividenduitkering
Deze wijzigingen kunnen ook een belangrijke impact 
hebben op het bestuur van organisaties. Als de 
economische duiding van een instrument op basis van 
RJ 290 kan afwijken van de juridische duiding, is het 
onduidelijk wat dat betekent voor vraagstukken ten  
aanzien van kapitaalbescherming. 

Welk deel van het enkelvoudige eigen vermogen mag 
het bestuur wel of niet uitkeren? Om de belangen van 

de crediteuren te beschermen, heeft het bestuur van 
een organisatie de taak om goedkeuring te verlenen 
voor uitkeringen aan aandeelhouders, inkoop van eigen 
aandelen en kapitaalvermindering.

Het bestuur voert daartoe een uitkeringstoets uit. 
Deze bestaat uit twee onderdelen: de balanstest en de 
liquiditeitstest. Met de balanstest stelt het bestuur vast of 
er voldoende vrij uitkeerbare reserves zijn; de organisatie 
mag immers geen wettelijke en statutaire reserves uitkeren. 

Conclusie 
De gewijzigde RJ 240 staat tegenwoordig toe dat 
organisaties in hun enkelvoudige jaarrekening ook de 
economische realiteit als basis voor classificatie van 
vreemd versus eigen vermogen gebruiken. Dit maakt het 
mogelijk voor organisaties die hun jaarrekening opstellen 
op basis van Dutch GAAP een vergelijkbare classificatie 
te hanteren als organisaties die hun geconsolideerde 
jaarrekening opstellen op basis van IFRS en de enkelvoudig 
jaarrekening op basis van Dutch GAAP met toepassing van 
de grondslagen van de geconsolideerde IFRS-jaarrekening 
(optie 3). 

Voor bestuurders is het belangrijk dat zij in hun 
besluitvorming over de classificatie op basis van juridische 
vorm versus de economische realiteit ook de mogelijke 
implicaties voor de uitkeringstoets meenemen.  
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Met ingang van 1 januari 2021 moeten beursgenoteerde ondernemingen 
en andere uitgevende instellingen hun geconsolideerde jaarrekening 
elektronisch deponeren. Dit artikel gaat over de impact hiervan op 
organisaties die hiermee te maken krijgen.

Digitaal jaarverslag nu ook verplicht voor 
beursgenoteerde ondernemingen
De Europese Commissie heeft in haar 
Transparantierichtlijn (2013/50/EU) een verplichting 
opgenomen tot ‘elektronische deponering’ van de 
jaarverslagen van alle beursgenoteerde ondernemingen 
binnen de EU, voor boekjaren die beginnen op of 
na 1 januari 2020. Op dit moment rapporteren deze 
ondernemingen nog ‘op papier’, zij het meestal wel  
in elektronische vorm (denk daarbij aan pdf-format). 

Op dit moment geldt voor alle micro-, kleine en de 
meeste middelgrote ondernemingen in Nederland al een 
verplichting om hun jaarverantwoording elektronisch 
te deponeren, conform Standard Business Reporting 
(SBR). In eerdere artikelen in Spotlight (uitgave 2013-1 
en 2014-4) zijn SBR zelf, het SBR Programma en SBR 
Assurance nader belicht. 

In het vorige artikel over 
ESEF in Spotlight (uitgave 
2018-2) werd al uitgelegd dat 
grote, niet-beursgenoteerde 
ondernemingen nog 
uitgezonderd zijn van 
deponering conform SBR. 
Inmiddels is duidelijk dat ook 
deze categorie ondernemingen 
digitaal zal moeten gaan 
deponeren en wel voor 

Samenvatting
Met ingang van 1 januari 2021 moeten 
beursgenoteerde ondernemingen en andere 
uitgevende instellingen voldoen aan de 
verplichting tot ‘elektronische deponering’ 
van de geconsolideerde jaarrekening conform 
het European Single Electronic Format (ESEF) 
van de European Securities and Markets 
Authority (ESMA). In een eerder artikel zijn de 
achtergrond, aanleiding en globale aanpak van 
ESEF besproken. Dit artikel gaat over de impact 
op de organisaties die conform ESEF moeten 
rapporteren. In een volgend artikel zal worden 
ingegaan op hoe de accountant zekerheid kan 
geven bij dergelijke digitale rapportages. De door 
ESMA uitgegeven standaard en handleiding 
zeggen bijna niets over de processen waarmee 
organisaties digitale jaarverslagen moeten 
creëren. Dit artikel geeft aan wat organisaties zelf 
kunnen doen om aan de rapportageverplichtingen 
te voldoen. Zo is het in ieder geval aan te 
raden de documentatie goed te lezen, een 
mappingdocument op te stellen, het proces te 
beschrijven, de juiste software te implementeren 
en een integrale test uit te voeren.

Spotlight 2018-2

https://www.rjnet.nl/uitingen/2018/4/
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boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022. Hun 
rapportages zullen weliswaar volgens SBR opgesteld en 
gedeponeerd moeten worden, maar zowel de technische 
als inhoudelijke aanpak daarvoor zal enigszins worden 
aangepast. Nadere besluitvorming hierover zal in de loop 
van 2020 plaatsvinden binnen het SBR Programma.

Daar waar in Europese context wordt gesproken over 
‘elektronisch’, wordt in Nederland meestal de term 
‘digitaal’ gehanteerd. Beide termen zijn in principe 
uitwisselbaar daar waar ze gebruikt worden in relatie tot 
verantwoordingsrapportages, maar voor de consistentie 
zal in dit artikel verder de term ‘digitaal’ gebruikt worden. 

Voordat specifiek wordt ingegaan op ESEF, is het 
belangrijk nog even het verschil tussen papieren en 
digitale rapportages te belichten. Papieren rapportages, 
ook al zijn ze in pdf-, xlsx- of docx-format opgemaakt, 
zijn volledig geoptimaliseerd voor menselijk gebruik, 
terwijl een computer er weinig tot niets mee kan. 
Digitale rapportages zijn vooral bedoeld voor (semi)
geautomatiseerde verwerking, maar kunnen afhankelijk 
van de gekozen technische standaard, niet tot heel goed 
leesbaar zijn voor de mens. Dat laatste vergt echter wel 
een geavanceerde aanpak, maar heeft grote voordelen  
als het correct wordt toegepast. 

ESEF volgens ESMA
ESMA heeft geprobeerd 
om door middel van de 
zogenaamde Regulatory 
Technical Standard (RTS) 
een aanpak voor ESEF te 
ontwikkelen waarmee een 
balans wordt gezocht tussen 
het gebruik door de mens 
en het gebruik door de 
computer. De kern van de 
RTS is de toepassing van de 
InlineXBRL (iXBRL) standaard. 
Die standaard schrijft het 
gebruik van de technische 
standaard xhtml voor, die 
zowel door een webbrowser 
getoond als door software 
geïnterpreteerd kan worden. 
Dat laatste in combinatie met 
de ESEF-taxonomie, die grotendeels gebaseerd is op de 
IFRS-taxonomie. In het vorige 
artikel (uitgave 2018-2) werd hier 
al uitvoerig op ingegaan. 

Om organisaties en 
softwareleveranciers te helpen 
om digitale jaarverslagen 
conform de RTS op te stellen, 
heeft ESMA een ESEF  
Reporting Manual gepubliceerd.  

Dit document borduurt voort op de RTS en is nogal 
technisch van aard en qua structuur meer een 
referentiedocument dan een handleiding. Beide 
documenten moeten eigenlijk altijd naast elkaar  
gebruikt worden.

Iedere digitale rapportageketen kan alleen bestaan bij 
de gratie van afspraken over de benodigde gegevens, 
processen en technieken. Dat inzicht is de basis geweest 
voor SBR. Hoewel beide ESEF-documenten eigenlijk 
vooral iets zeggen over de gegevens die gerapporteerd 
moeten worden en gedeeltelijk een aantal technieken 
voorschrijven, zeggen ze bijna niets over de processen 
waarmee organisaties digitale jaarverslagen moeten 
creëren, laat staan hoe de keten verder moet gaan 
werken. Dat wordt deels impliciet, deels expliciet, 
overgelaten aan zowel de lokale toezichthouder (in 
Nederland de AFM) en aan de organisaties zelf.  

Hieronder zal stapsgewijs worden ingegaan op wat 
organisaties zelf moeten doen, welke keuzes ze daarbij 
moeten maken en welke opties ze daarbij hebben.

Stap 1: lees de documentatie en inventariseer 
openstaande vragen
De inhoud van zowel de 
RTS als de ESEF Reporting 
Manual is essentieel voor 
wie actief betrokken is bij 
het maken en/of controleren 
van ESEF-jaarverslagen. 
Het is daarom belangrijk 
deze documenten goed 
door te lezen. In aanvulling 
daarop zijn ook de 
veelgestelde vragen en 
antwoorden over ESEF van ESMA de moeite waard.

Zoals eerder is aangegeven, staat er veel noodzakelijke 
informatie in die documenten, maar ontbreekt er ook 
het nodige vanuit de optiek van organisaties die moeten 
rapporteren. Zo wordt beschreven aan welke eisen zelf 
gedefinieerde rapportage-elementen (het zogenaamde 
‘anchoring’) moeten voldoen, maar staat nergens vermeld 
hoe dat proces verloopt en wat je daarvoor nodig hebt 
(software bijvoorbeeld). Ook staat nergens vermeld of en 
zo ja, hoe de ESEF-jaarverslagen ondertekend moeten 
worden, hoe de accountant kan controleren en hoe de 
ESEF-jaarverslagen bij de nationale toezichthouder (de 
AFM) aangeleverd moeten worden. Volgens ESMA is 
dat aan de nationale toezichthouder om te bepalen; dus 
hiervoor is dan weer geen Europese standaard.

Het verdient daarom aanbeveling om tijdens het lezen 
van de RTS en de ESEF Reporting Manual een lijst 
op te stellen met vragen die niet of niet geheel door 
deze documenten beantwoord worden. Deze lijst 
zal niet voor iedere organisatie identiek zijn, omdat 

Regulatory Technical Standard
Veelgestelde vragen over ESEF

Inline XBRL-standaard

ESEF Reporting Manual

https://www.rjnet.nl/uitingen/2018/4/
https://www.rjnet.nl/uitingen/2018/4/
https://www.rjnet.nl/uitingen/2018/4/
https://www.rjnet.nl/uitingen/2018/4/
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Figuur 1  Voorbeeld van (een deel van) een mappingdocument

rapportageprocessen, -systemen en -regimes kunnen 
verschillen. Zo zal een organisatie die ook een notering 
aan een beurs in de VS heeft, al ervaring hebben met 
het gebruik van XBRL. Een deel van de vragen zal door 
de AFM beantwoord worden, een ander deel zal door de 
organisatie zelf moeten worden beantwoord. 

Stap 2: stel een mappingdocument op  
en identificeer benodigde extensies
Er is een actie die iedere organisatie zal moeten uitvoeren, 
ongeacht haar bestaande rapportageproces, -systemen 
en -regimes: het rubriceren (‘mappen’) van de informatie 
(elementen) in het laatste jaarverslag naar elementen uit de 
ESEF-taxonomie. In zijn meest simpele vorm bestaat zo’n 
‘mapping’ uit twee kolommen naast elkaar: de eerste met 
alle elementen uit het laatste jaarverslag, de tweede met 
de corresponderende elementen uit de ESEF-taxonomie. 
Meestal wordt een mapping iets uitgebreider 
gedocumenteerd. Figuur 1 toont een voorbeeld daarvan.

De ESEF-taxonomie is beschikbaar op de website 
van ESMA en kan geconverteerd worden naar 
een spreadsheet waarin gefilterd kan worden op 
hoofdoverzichten. Dan blijft de lijst met elementen  
over waaruit gekozen moet worden.

Mocht het verschil alleen semantisch zijn of inhoudelijk 
alleen niet-significant afwijkend, dan kan alsnog 
dat taxonomie-element gekoppeld worden aan de 
corresponderende informatie uit het jaarverslag. Is 
het verschil wél significant, dan zal er een nieuw, 
ondernemingsspecifiek taxonomie-element gecreëerd 
moeten worden, een zogenaamde ‘extension’. Dat proces 
heet ‘anchoring’ (verankering) en is een van de meest (fout)
gevoelige en besproken onderdelen van ESEF. De regels 
daarvoor staan in beide genoemde ESEF-documenten. 

De beslisboom in figuur 2 biedt een gestructureerde 
manier voor het vinden van het juiste ankerpunt 
in de taxonomie. Hiermee kan het aantal fouten 
worden gereduceerd; daarnaast ondersteunt het de 
vergelijkbaarheid en consistentie van de gemaakte 
keuzes.

In het mappingdocument zullen dergelijke ondernemings-
specifieke taxonomie-elementen dan nog niet 
beschikbaar zijn. Wel is het de bedoeling om het nog 
te creëren taxonomie-element in het document te 
beschrijven. Zo ontstaat een overzicht van alle benodigde 
extensies op de ESEF-taxonomie. Het is verstandig dit 
overzicht goed te documenteren en de overwegingen 
te bespreken met de intern voor financiële rapportage 
verantwoordelijke functionaris, maar ook met de 
controlerend accountant. Dat overzicht dient vervolgens 
als blauwdruk voor de fysieke creatie van de extensie 
op de ESEF-taxonomie, kort voor het maken van het 
uiteindelijke ESEF-jaarverslag.

Uit onderzoek door PwC is gebleken dat 
bij gemiddeld 5% van de elementen uit een 
jaarverslag niet direct een passend element in 
de ESEF-taxonomie gevonden kan worden. 
Hoewel dit een acceptabel gemiddelde is, is 
het van belang te weten dat de waarden bij 
de jaarverslagen van individuele organisaties 
uiteenlopen van 1 tot 13%.  Die hoogste waarde 
zou tot een behoorlijke hoeveelheid extra werk 
en discussie in het uiteindelijke rapportageproces 
kunnen leiden.

PwC The digitisation (and digitalisation) of financial and XBRL reporting

Prepare a mapping report
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Extension
(and anchoring)

IFRS-balans ESEF-taxonomie
Assets

£ million Note 12/31/2019 12/31/2018

A. Non-current assets

I. Goodwill [14] 1,400,659 1,322,208

II. Other intangible assets [15] 360,000 278,000

III. Property, plant and equipment, and 
investment property

[16] 858,930 720,780

IV. Investments accounted for using the 
equity method

[17] 154,900 154,900

V. Non-current financial assets [18] 27,000 27,000

VI. Other receivables [19] 159,443 159,443

VII. Deferred tax asses [20] 56,200 56,200

B. Current assets

I. Inventories [21] 344,999 469,887

De impact van het European Single Electronic Format op het rapportageproces van ondernemingen
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Let er wel op dat dergelijke extensies gecreëerd worden 
op basis van de juiste versie van de ESEF-taxonomie, 
namelijk de versie die gebruikt gaat worden voor 
het uiteindelijke ESEF-jaarverslag. Aangezien 
de IFRS-taxonomie, die de basis vormt voor de 

ESEF-taxonomie, jaarlijks aangepast wordt, zal ook de 
ESEF-taxonomie jaarlijks aangepast moeten worden. 
Op de website van ESMA zullen nieuwe versies van de 
ESEF-taxonomie aangekondigd en gepubliceerd worden, 
inclusief ondersteunende informatie.

Figuur 2  Beslisboom verankering nieuwe taxonomie-elementen

Figuur 3  Generieke weergave bestaande rapportageproces jaarverslag
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Use the decision tree when anchoring
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• Helps you to find appropriate
anchors in the taxonomy for your
extension tags

• Systematic approach

• Reduces errors

• Easy to understand

• Improves comparability for users
of the data

Ja

Ja

Nee
NeeNee

Nee

Ja

Entiteitsspecifiek extensie-element

Komt het extensie-element overeen met een 
subtotaal in dezelfde primaire jaarrekening? 
ESEF Reporting Manual G1.4.1

Combineert dit extensie-element twee of meer 
bestaande ESEF-taxonomie-elementen?
ESEF Reporting Manual G1.4.2

Zijn een of meer van deze bestaande ESEF-
taxonomie-elementen niet erg significant?
ESEF Reporting Manual G1.4.2

Je MOET het extensietaxonomie-element koppelen aan 
alle als significant geïdentificeerde smallere elementen 
uit de ESEF-taxonomie.

EIND

Beslaat het extensie-element andere ESEF-
taxonomie-elementen met een smallere 
accountingbetekenis en/of -scope?
RTS, Annex IV 9 b

Je MAG het extensietaxonomie-element koppelen 
aan de geïdentificeerde smallere elementen van de 
ESEF-taxonomie.

Je MOET het extensietaxonomie-element koppelen 
aan alle geïdentificeerde smallere elementen van 
de ESEF-taxonomie.

Je MOET het nieuwe element van de extensietaxonomie 
koppelen aan het bestaande taxonomie-element dat daar 
qua betekenis en/of scope het dichtst bij in de buurt komt. 

Ja
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Stap 3: beschrijf het proces, IST en SOLL
In nagenoeg iedere beursgenoteerde onderneming 
bestaat al een min of meer vaste procesgang voor het 
opstellen van het jaarverslag. Vaak worden daar ook 
meerdere softwarepakketten bij gebruikt. Voor zover  
dat nog niet gebeurd is, verdient het aanbeveling om  
dit proces vanuit vier invalshoeken in kaart te brengen:
•   Proces: Uit welke stappen bestaat het rapportage-

proces? En hoe zitten die stappen specifiek in elkaar?
•   Mensen: Wie zijn er op welk moment in het 

rapportageproces betrokken? Wie doet wat?  
Wie heeft welke expertise (nodig)?

•   Gegevens: Waar komen de gegevens vandaan?  
In welke vorm, uit welk systeem en hoe moeten die 
gecontroleerd worden? 

•   Software: Welke software is nodig om de bestaande 
procesgang te ondersteunen? En als er meerdere 
systemen nodig zijn, beschrijf dan ook de verbindingen 
tussen de systemen.

Wellicht kan de organisatie bij deze stappen (her)gebruik 
maken van het werk van de controlerend accountant, 
die een groot deel van deze informatie in de meeste 
gevallen als onderdeel van zijn reguliere werkzaamheden 
zal hebben gedocumenteerd. Maar de organisatie zal zelf 
uiteindelijk het overzicht moeten creëren. Dit is van belang 
om keuzes te kunnen maken over welke wijzigingen in 
het bestaande rapportageproces doorgevoerd moeten 
worden.

Een specifiek aandachtspunt hierbij is de betrokkenheid 
van een ontwerpbureau of grafische dienstverlener. Hun 
natuurlijke focus is op het creëren van de juiste beelden. 
Aangezien er nu een nieuwe technische standaard 
(XHTML) wordt voorgeschreven, moeten zij daar tijdig  
van op de hoogte worden gesteld om hen in staat te 
stellen hun eigen systemen en/of werkwijze daarop aan  
te passen.

Stap 4: selecteer en implementeer software
Deze stap zal niet in alle gevallen relevant zijn voor 
organisaties. Grofweg zijn er namelijk drie opties voor 
het maken van het uiteindelijke ESEF-jaarverslag, zoals 
weergegeven in figuur 4:
•   Optie 1. Geïntegreerd: de gebruikte software voor 

het maken van het jaarverslag bevat de functionaliteit 
om ESEF-documenten te maken, inclusief het 
creëren van extensies. Dit is uiteindelijk de meest 
efficiënte en effectieve aanpak, maar heeft in eerste 
instantie ook de meeste impact, zowel financieel, 
operationeel als technisch. Keuze voor dit scenario 
ligt het meest voor de hand als de ambitie bestaat om 
het rapportageproces zoveel mogelijk te integreren, 
waarbij veel waarde aan kwaliteit en flexibiliteit wordt 
gehecht. Ook wanneer er nog aan andere digitale 
rapportageverplichtingen (bijvoorbeeld van SEC, 
HMRC, SBR en/of DNB) voldaan moet worden, is dit 
uiteindelijk de meest geschikte aanpak.

•   Optie 2. Aanvullend: de gebruikte software voor het 
maken van het jaarverslag bevat niet de functionaliteit 
om ESEF-documenten te maken; daarvoor wordt 
aparte software aangeschaft (vaak ‘tagging software’ 
genoemd). Deze keuze ligt het meest voor de 

Figuur 4  Opties voor het ESEF-rapportageproces
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hand als de bestaande rapportagesoftware geen 
ESEF-functionaliteit biedt, maar de organisatie het 
rapportageproces wel in eigen hand wil houden. Dit 
zal meestal niet de meest goedkope, efficiënte en 
flexibele aanpak zijn, maar is wel snel te implementeren. 
Ondernemingen kopen hiermee wel de tijd om het 
proces en de techniek beter te leren kennen, zodat 
ze na een paar jaar kunnen overstappen naar een 
geïntegreerde aanpak.

•  Optie 3. Extern: het jaarverslag wordt gemaakt door
middel van het bestaande rapportageproces. Een
externe dienstverlener (vaak ‘tagging service’ genoemd) 
wordt ingeschakeld om de transformatie naar een
ESEF-jaarverslag te verzorgen, al dan niet op basis van
een zelf opgesteld mappingdocument. Dit is de meest
eenvoudige aanpak, hoeft niet al te duur te zijn en kan 
snel geïmplementeerd worden, maar creëert wel een
afhankelijkheid van de dienstverlener. Het is vaak niet 
erg efficiënt, want aanpassingen op het laatste moment 
kunnen voor duur meerwerk en lastige coördinatie
zorgen. Daarnaast is het lastig om als opdrachtgever
voldoende inhoudelijke kennis op te bouwen en te 
behouden.

Bij de keuze voor een geïntegreerde of aanvullende aanpak 
zal er dus software geselecteerd en geïmplementeerd 
moeten worden. Dat proces kost zeker een aantal 
maanden als het zorgvuldig wordt aangepakt. Gezien de 
harde deadline voor aanlevering bij de AFM begin 2021 is 
het verstandig hier zo snel mogelijk mee te starten.  

Stap 5: doe een integrale test 
Ondanks de beperkte resterende tijd tot de eerste 
operationele aanlevering, raden wij organisaties sterk 
aan om een integrale procestest te doen op basis van 
het jaarverslag over 2019. De nadruk zou daarbij moeten 
liggen op de juiste werking van het proces en de software, 
niet op de volledigheid van bijvoorbeeld de tagging. 
Dus wél testen of het creëren, verankeren en gebruiken 
van nieuwe taxonomie-elementen mogelijk is, maar 
niet of alle benodigde taxonomie-elementen wel in het 
ESEF-jaarverslag 2019 terecht zijn gekomen. Betrek hier 
ook uw accountant bij, dat scheelt extra overleg tijdens de 
drukke periode van de jaarrekeningcontrole zelf.

Openstaande thema’s 
Met de hiervoor genoemde stappen zou een groot 
gedeelte van de impact van ESEF op individuele 
organisaties afgedekt moeten zijn. Er zijn echter nog drie 
thema’s waarover geen duidelijkheid is, en die direct of 
indirect ook de individuele organisatie kunnen raken, te 
weten:
•  De exacte status van het ESEF-jaarverslag is nog

niet helemaal duidelijk. De Transparantierichtlijn is
in Nederland verankerd in de Wet op het financieel
toezicht. Daaruit volgt dat het ESEF-jaarverslag
binnen vier maanden na het einde van het boekjaar
gepubliceerd en gelijktijdig gedeponeerd moet worden
bij de AFM. De algemene vergadering hoeft de
jaarrekening dan echter nog niet te hebben vastgesteld.
Er blijven nog wat vragen over:
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In welke vorm moet die vaststelling plaatsvinden, 
XHTML of pdf? Welke versie van het jaarverslag komt er 
dan in het Handelsregister terecht en op welk moment? 
Wat als er verschillen zitten tussen de opgestelde en 
vastgestelde jaarverslagen? 

•  De invulling van de wettelijke controleplicht is nog
helemaal niet duidelijk. Dat de accountant betrokken
is bij het ESEF-jaarverslag is inmiddels wel duidelijk,
maar niet wat precies het
object van onderzoek is:
alleen het getrouwe beeld of
ook de tagging, of zelfs de
gehele set aan bestanden die
gedeponeerd worden? Wat
en op welke manier moet
de accountant verklaren
en hoe moet hij zijn opinie 
ondertekenen? Op basis 
van welke standaarden 
moet de accountant 
het ESEF-jaarverslag 
controleren? De 
Committee of European 
Auditing Oversight 
Bodies (CEAOB) en 
Accountancy Europe 
(AE) hebben hier beiden 
inmiddels hun visie op 
gepubliceerd, maar 
deze documenten zijn 

richtinggevend en vrij algemeen, niet definiërend 
van aard. De AFM of het ministerie van Financiën zal 
hierover op korte termijn duidelijkheid moeten geven.

•  De wijze van deponeren is nog niet technisch
gedefinieerd. Op welke manier moet de set aan
bestanden die samen het ESEF-jaarverslag
vormen, worden aangeleverd bij de AFM? Is digitale
ondertekening hierbij noodzakelijk en zo ja, door wie en
met welk type digitale certificaten? Ook hierover zal de
AFM op korte termijn duidelijkheid moeten geven.

In een volgend artikel zal hier nader op worden ingegaan.

Conclusie 
Met ingang van 1 januari 2021 moeten beursgenoteerde 
ondernemingen en andere uitgevende instellingen hun 
geconsolideerde jaarrekening elektronisch deponeren, 
conform het ESEF van ESMA. Hoewel de door ESMA 
uitgegeven standaard en handleiding vrijwel niets 
zeggen over de processen waarmee organisaties digitale 
jaarverslagen moeten creëren, doen ondernemingen 
er goed aan tijdig actie te ondernemen om goed aan 
de rapportageverplichtingen te kunnen voldoen. In een 
komende editie van Spotlight zal verder worden ingegaan 
op ESEF, waaronder de maatschappelijke impact, risico’s 
en de rol van de controlerend accountant.  

Richtlijnen van de CEAOB

Visiedocument van  
Accountancy Europe

De impact van het European Single Electronic Format op het rapportageproces van ondernemingen

https://www.rjnet.nl/uitingen/2018/4/
https://www.rjnet.nl/uitingen/2018/4/
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Verslaggeving

Eigenrisicobeoordeling:  
impact op de verslaggeving 
van pensioenfondsen

Met ingang van 13 januari 2019 moeten 
pensioenfondsen iedere drie jaar een 
eigenrisicobeoordeling uitvoeren. Dit 
artikel gaat in op de gevolgen hiervan 
voor de verslaggeving en dan met 
name voor de risicoparagraaf in het 
bestuursverslag van pensioenfondsen. 

Introductie eigenrisicobeoordeling versterkt  
en verdiept het risicobeheer
De introductie van de eigenrisicobeoordeling (ERB) volgt 
uit de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 
betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (Richtlijn 
IORP2). In Nederland is deze richtlijn met ingang van  
13 januari 2019 in het Besluit financieel toetsingskader 
(Besluit FTK) opgenomen.

In het kader van het risicobeheer zijn pensioenfondsen 
verplicht ten minste iedere drie jaar (of vaker, namelijk 
direct na een significante verandering in het risicoprofiel) 
een ERB uit te voeren. De ERB is een instrument voor 
een pensioenfonds om inzicht te krijgen in de samenhang 
tussen:
• de strategie van het pensioenfonds;
•  de materiële risico’s die het pensioenfonds kunnen 

bedreigen;
•  de mogelijke consequenties hiervan voor de pensioenen 

van de deelnemers; en
•  de mogelijke consequenties hiervan voor het 

pensioenfonds zelf.

ERB verplicht bij significante wijziging in risicoprofiel
Hoewel pensioenfondsen elke drie jaar een ERB moeten 
uitvoeren, bevat het Besluit FTK ook een bepaling dat 
bij een significante wijziging in het risicoprofiel het 
pensioenfonds onmiddellijk een nieuwe ERB moet 

uitvoeren. Wat een significante wijziging is, wordt niet nader 
gedefinieerd. De Nederlandsche Bank (DNB) onderkent in 
het Open Boek Toezicht twee soorten omstandigheden die 
om een tussentijdse actualisatie van de ERB vragen:
1.  Significante wijziging in het risicoprofiel – de

voorbeelden die worden genoemd, omvatten zowel
interne omstandigheden (bijvoorbeeld een wijziging 
in de uitbesteding van werkzaamheden) als externe
omstandigheden (bijvoorbeeld veranderingen in wet- 
en regelgeving). Als dergelijke omstandigheden zich
voordoen, moet een pensioenfonds onmiddellijk een 
nieuwe ERB opstellen.

2.  Strategisch besluit – hiermee wordt gedoeld op
strategische besluiten met ‘een materiële impact 
op het risicoprofiel’ (bijvoorbeeld sluiting van het 
fonds). In die gevallen verwacht DNB dat tijdens het 
besluitvormingsproces via een actualisatie van de ERB
de impact op het risicoprofiel wordt meegewogen

Samenvatting
Als gevolg van Richtlijn 2016/2341/EU 
van het Europees Parlement en de Raad 
moeten pensioenfondsen iedere drie jaar een 
eigenrisicobeoordling (ERB) uitvoeren, de 
resultaten daarvan schriftelijk vastleggen en 
deze vastlegging met De Nederlandsche Bank 
delen. Een ERB biedt een pensioenfonds inzicht 
in de samenhang tussen de strategie van het 
pensioenfonds, de materiële risico’s die het 
pensioenfonds kunnen bedreigen en de mogelijke 
consequenties hiervan voor de pensioenen van 
de deelnemers en voor het pensioenfonds zelf. 
Een ERB is daarmee een goede basis voor de 
risicotoelichting die pensioenfondsen moeten 
opnemen in hun bestuursverslag en jaarrekening. 
Pensioenfondsen moeten de uitkomsten van de 
ERB verwerken hun risicotoelichting.
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tijdens de besluitvorming, en gedocumenteerd in een 
(geactualiseerde) ERB. 

Vanwege de beperkte guidance en het feit dat een nieuwe 
ERB ‘onmiddellijk’ na een significante wijziging in het risico 
moet worden opgesteld, moeten pensioenfondsen alert zijn 
op de ontwikkelingen in hun risicoprofiel. Hierbij is aan te 
raden om vooraf te bepalen wat een ‘significante’ wijziging 
in het risicoprofiel is. 

Regelgeving geeft een eerste beeld van wat in de ERB 
moet worden uitgewerkt
De ERB is van essentieel belang voor de inrichting van het 
risicobeheer van het pensioenfonds. De ERB moet inzicht 
geven in de effectiviteit van het risicobeheer, inclusief de 
(feitelijke) beheersingsmaatregelen. De uitkomsten van de 
ERB zijn leidend voor de toetsing van de beoordeling van 
de effectiviteit van het risicobeheer van het pensioenfonds.

Er is geen vaste vorm gedefinieerd voor de ERB. 
Wel staat in Richtlijn 2016/2341/EU (IORP2) en de 
Nota van Toelichting bij het gewijzigde Besluit FTK 
dat het uitvoeren en het documenteren van de ERB 
afhangen van de omvang en interne organisatie, en 
van de omvang, de aard, de schaal en de complexiteit 
van de werkzaamheden van het pensioenfonds. Het 
pensioenfonds moet de ERB schriftelijk vastleggen en 
deze vastlegging delen met DNB. De belangrijkste eisen 
aan de ERB zijn hieronder toegelicht.

ERB is integraal onderdeel van het managementproces 
en de strategische besluitvorming
De ERB moet een beschrijving bevatten van de wijze 
waarop de ERB in het managementproces en de 
besluitvormingsprocessen van het fonds is geïntegreerd. 
Daarnaast eist het Besluit FTK dat de ERB in aanmerking 
genomen wordt bij strategische besluitvorming. Hiermee 
krijgt de ERB een belangrijke rol in het managen van het 
pensioenfonds en de besluitvorming door het bestuur. 

ERB vraagt om expliciete beoordeling van de risico’s  
voor de verschillende deelnemers
In de ERB moet aandacht worden besteed aan de 
risico’s voor de deelnemers, gewezen deelnemers, 
andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden 
met betrekking tot hun pensioenaanspraken en 
pensioenrechten. Hierbij moet specifiek worden 
beoordeeld naar de mogelijkheid tot toeslagverlening en/
of het risico op het korten van aanspraken. 

Zonder dat het Besluit FTK dit specifiek maakt, komt 
hierbij ook de evenwichtige belangenbehartiging in beeld: 
pensioenfondsen moeten in hun risicoanalyse de risico’s 
voor de verschillende groepen deelnemers in beeld 
brengen en hiermee zichtbaar maken in hoeverre de  
risico’s evenwichtig verdeeld zijn. 

ERB vraagt aandacht voor nieuwe risico’s
Het gewijzigde Besluit FTK vraagt, voor zover dat 
van toepassing is, om een beoordeling van nieuwe of 
opkomende risico’s, met inbegrip van risico’s die met 
klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen en 
het milieu verband houden, sociale risico’s en risico’s in 
verband met de waardevermindering van activa als gevolg 
van veranderde regelgeving. Hierbij is de veronderstelling 
dat een pensioenfonds als langetermijnbelegger direct te 
maken krijgt met deze ontwikkelingen. 

Deze risico’s waren voorheen niet expliciet 
opgenomen in de wet- en regelgeving ten aanzien van 
risicobeheersing voor pensioenfondsen. Dit betekent 
dat pensioenfondsen moeten inventariseren in hoeverre 
zij nu en in de toekomst worden blootgesteld aan deze 
risico’s en wat hun risicobereidheid ten aanzien van 
deze risico’s is. Vervolgens moeten zij bepalen welke 
risicobeheersingsmaatregelen hierbij passen en in 
hoeverre additionele maatregelen nodig zijn.

Naast regels is er 
een handreiking voor 
implementatie van de ERB 
beschikbaar 
De Pensioenfederatie heeft, 
in samenwerking met de 
vijf grote pensioenfondsen, 
PwC en een peer review 
group van andere pensioen-
fondsen, door middel 
van het Servicedocument 
Eigenrisicobeoordeling 
een aantal handreikingen 
gedaan voor de praktische invulling van de ERB. In deze 
handreiking geeft zij een nadere invulling aan hoe de ERB 
kan worden uitgevoerd via scenarioanalyses. 

Voorbeelden van omstandigheden die zouden 
kunnen leiden tot een nieuwe of herziene ERB

Financieel:
-  Daling van de financiële positie van het 

pensioenfonds, met mogelijk kortingen als gevolg.
-  Ontwikkelingen ten aanzien van de

premiedekkingsgraad, met als gevolg het mogelijk 
moeten korten op de opbouw.

Niet-financieel:
-  De impact van nieuwe wet- en regelgeving op

het pensioenfonds, bijvoorbeeld als gevolg van 
uitkomsten van de stelseldiscussie.

-  Bedreigingen ten aanzien van de beheerste en
integere bedrijfsvoering, als gevolg van problemen
bij de pensioenuitvoerder.

Meer over het Servicedocument 
Eigenrisicobeoordeling
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RJ 400 toelichtingsvereiste (RJ 400.110c) Link met de ERB

Beschrijving op hoofdlijnen van de bereidheid 
risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken

De risicobereidheid van het bestuur ten aanzien van de risico’s waar het pensioenfonds aan 
blootstaat, is een belangrijk onderdeel van de ERB. Hierbij moet ook een oordeel worden 
gegeven in hoeverre de risicobeheersingsmaatregelen effectief zijn, met andere woorden: in 
hoeverre waarborgen de risicobeheersingsmaatregelen dat het fonds niet meer risico loopt dan 
wenselijk wordt geacht.

Beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen 
voor de beheersing van de voornaamste risico’s en 
onzekerheden

De ERB bevat een overzicht van alle risico’s en bijbehorende maatregelen. In het bestuursverslag 
zal het bestuur de belangrijkste risico’s uit de ERB moeten benoemen en de daarbij behorende 
beheersingsmaatregelen (inclusief ‘entity level controls’). Als bij een wijziging in de ERB nieuwe 
risico’s worden geïdentificeerd, moet worden vastgesteld of zij in aanmerking komen voor de 
toelichting van de voornaamste risico’s en onzekerheden.

Beschrijving van de verwachte ‘impact’ op de 
resultaten en/of financiële positie als een of meer 
van de voornaamste risico’s en onzekerheden zich 
zouden voordoen

Dit is een impliciet onderdeel van de ERB en volgt uit de beoordeling van de effectiviteit van de 
risicobeheersingsmaatregelen. Deze analyse laat zien welke consequenties een risico heeft, en 
in hoeverre die binnen de risicobereidheid van het pensioenfonds blijven. 

Beschrijving van de risico’s en onzekerheden die 
in het afgelopen boekjaar een belangrijke ‘impact’ 
op de rechtspersoon hebben gehad en de gevolgen 
daarvan voor de rechtspersoon

De toelichting volgt niet uit de ERB, maar uit de analyse van de resultaten van het achterliggende 
boekjaar.

Of, en zo ja welke, verbeteringen in het systeem  
van risicomanagement van de rechtspersoon zijn  
of worden aangebracht

De uitkomsten van het ERB-proces kunnen aanleiding geven tot de aanpassing of verbetering 
van de interne beheersing ten aanzien van risico’s. Als dit het geval is, moeten de verbeteringen 
worden toegelicht in het bestuursverslag. 

Eigenrisicobeoordeling: impact op de verslaggeving van pensioenfondsen

De eerste pensioenfondsen zijn in 2019 al aan de slag 
gegaan met de ERB; naar verwachting zal in 2020 een 
grotere groep pensioenfondsen een ERB uitvoeren. 
Uiterlijk in 2021 moet elk pensioenfonds een ERB hebben 
opgesteld.

ERB vormt de basis voor de verslaggeving ten  
aanzien van de risicoparagraaf
Pensioenfondsen moeten in hun bestuursverslag 
(kwalitatief) en jaarrekening (kwantitatief) een toelichting 
opnemen van de belangrijkste risico’s waaraan zij 
blootstaan. De ERB is een goede basis voor de toelichting 
in het bestuursverslag, en deze toelichting moet na het 
opstellen van de ERB worden aangepast aan hetgeen in 
de ERB is opgenomen. RJ 400 stelt een aantal eisen aan 
het bestuursverslag. In bovenstaande tabel is te zien hoe 
de ERB aansluit op deze toelichtingsvereisten.

De kwantitatieve toelichting van de risico’s in de 
jaarrekening verandert niet. 

Conclusie 
Als gevolg van Richtlijn 2016/2341/EU (IORP) 
van het Europees Parlement en de Raad moeten 
pensioenfondsen iedere drie jaar een ERB uitvoeren. 
De ERB is een instrument voor een pensioenfonds om 
inzicht te krijgen in de samenhang tussen de strategie 
van het pensioenfonds, de materiële risico’s die het 
pensioenfonds kunnen bedreigen en de mogelijke 
consequenties hiervan voor de financiële positie van 
het pensioenfonds en voor de pensioenrechten van 
pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van 
(gewezen) deelnemers. Vanwege de beperkte guidance 
en het feit dat een nieuwe ERB ‘onmiddellijk’ na een 
significante wijziging in het risico moet worden opgesteld, 
moeten pensioenfondsen alert zijn op de ontwikkelingen 
in hun risicoprofiel. Pensioenfondsen moeten in hun 
bestuursverslag (kwalitatief) en jaarrekening (kwantitatief) 
een toelichting opnemen van de risico’s waaraan zij 
blootstaan. De ERB is een goede basis voor de toelichting 
in het bestuursverslag, en deze toelichting moet na het 
opstellen van de ERB worden aangepast aan hetgeen in 
de ERB is opgenomen.  
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Als auditcommissie waarde  
toevoegen in tijden van  
verandering 

De omgeving waarin organisaties 
opereren verandert steeds 
sneller. Digitalisering, disruptie, 
duurzaamheid, langetermijn waarde-
creatie en toenemende aandacht voor 
cultuur en gedrag in organisaties 
domineren de boardroomagenda. 
Dat vraagt ook om een scherpe en 
intensievere rol van auditcommissies.  

Prominentere rol auditcommissie 
De afgelopen vijftien jaar is wereldwijd veel meer 
focus komen te liggen op risicobeheersing en interne 
controle. Aanleiding daarvoor vormden de schandalen 
in de financiële wereld en andere sectoren aan het 
begin van deze eeuw. In de Verenigde Staten werd de 

Huub Wüst – Assurance, Jos de Groot – Assurance 

Sarbanes-Oxley-wet van kracht, die het accent in bestuur 
en toezicht legde op interne beheersing en de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van het bestuur voor het (niet) 
voorkomen van misstanden en onregelmatigheden.  
De Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) 
vraagt al sinds de code-Tablaksblat (2004) om specifieke 
aandacht van het bestuur en commissarissen voor 
risicomanagement. Als het misgaat bij organisaties, richt 
de publieke opinie zich direct op de rol van de bestuurders, 
maar zeker ook op de raad van commissarissen en 
daarmee op de auditcommissie. Overigens zal zij zich ook 
richten op de rol van de externe accountant, op wiens 
benoeming en functioneren de auditcommissie toeziet. 

Ook in Nederland is er de afgelopen jaren aandacht voor 
het ‘in control’ zijn van organisaties. Dat klinkt bijvoorbeeld 
door in regelgeving voor auditcommissies bij organisaties 
van openbaar belang (OOB’s) en in governancecodes. 
Overigens valt met ingang van 2020 een grotere groep 
organisaties onder de definitie van OOB, zoals grote 
woningcorporaties, grote pensioenfondsen en een aantal 
kennisorganisaties. In 2016 is de Code herzien en in het 
kielzog daarvan zijn ook sectorspecifieke governancecodes 
aangepast. De auditcommissie heeft in de Code een 
prominentere plaats in governance gekregen. 

Toekomstbestendig 
Die verscherpte aandacht voor het in control zijn en het 
toenemende belang van niet-financiële informatie in de 
verslaglegging, mede voortvloeiend uit de beweging 
van shareholderoriëntatie naar stakeholderoriëntatie, 
hebben geleid tot een verzwaring van de rol en de taken 
en verantwoordelijkheden van de auditcommissie. Hoe 
krijgen de raad van commissarissen en zijn auditcommissie 
zicht op zowel de zogenaamde ‘hard controls’ als de ‘soft 
controls’ die erop gericht zijn gewenst, integer gedrag in  
de organisatie te bevorderen.  

Daarnaast vragen specifieke nieuwe thema’s als gevolg 
van de veranderende wereld waarin een organisatie 
opereert om specifieke kennis en aandacht van de raad 

Samenvatting
De omgeving waarin organisaties opereren 
verandert steeds sneller. Niet-financiële 
thema’s als digitalisering, duurzaamheid, 
langetermijnwaardecreatie en toenemende 
aandacht voor cultuur en gedrag in organisaties 
domineren de boardroomagenda. Ook governance 
is in beweging: de focus is verschoven van 
winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde op 
de korte termijn naar meervoudige waardecreatie 
voor een brede groep stakeholders op de lange 
termijn. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot 
meer focus op en een verbreding van de rol 
en de taken en verantwoordelijkheden van de 
auditcommissie, onder meer door het toenemende 
belang van niet-financiële informatie in de 
verslaglegging. 

Governance en toezicht
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van commissarissen. Dit stelt vervolgens ook nieuwe eisen 
aan de samenstelling van de auditcommissie en de wijze 
waarop een auditcommissie de juiste kennis vergaart; zij 
wil immers niet alleen afhankelijk zijn van informatie die is 
aangereikt door het bestuur. 

Ook leidt dit tot de vraag welke onderwerpen de 
auditcommissie moet of kan voorbereiden en welke 
van die onderwerpen direct in de voltallige raad van 
commissarissen moeten worden behandeld. Hoe wordt 
de beschikbare tijd het meest effectief besteed en hoe kan 
de voltallige raad van commissarissen, bij behandeling 
van onderwerpen in de auditcommissie, toch de volledige 
verantwoordelijkheid dragen?

Er is behoefte aan een toekomstbestendige 
auditcommissie die niet alleen haar traditionele taken 
adequaat uitvoert, maar ook goed is toegerust voor de 
vele nieuwe uitdagingen. Tijdens een recent PwC-seminar 
over auditcommissies gaven commissarissen aan dat 
de stap naar een volgend ontwikkelingsniveau niet altijd 
gemakkelijk is. Op zoek naar houvast en inspiratie steken 
voorzitters en leden van auditcommissies hun licht op bij 
onder andere collega-commissarissen, vooral als het gaat 
om nieuwe toezichtthema’s als langetermijnwaardecreatie 
en duurzaamheid, cultuur, cybersecurity en het omgaan 
met (vermeende) misstanden.

Andersoortige vraagstukken  
Niet alleen op het gebied van financiële resultaten en 
risico’s, maar ook op het gebied van nieuwe vraagstukken 
is een belangrijke rol weggelegd voor de auditcommissie. 
Had tien jaar geleden nog bijna niemand van termen als 
cybersecurity of cybercrime gehoord, inmiddels lopen 
organisaties die lichtzinnig omgaan met de bescherming 
van hun IT-systemen en gegevensbestanden enorme 
risico’s. Hetzelfde geldt voor privacy: de aangescherpte 
privacywetgeving is een logisch gevolg van een 
digitaliserende wereld. Het stelt organisaties voor nieuwe 
(strategische) vraagstukken hoe om te gaan met hun data. 
Want onzorgvuldig omgaan met data brengt compliance- 
en reputatierisico’s met zich mee. 

Los van deze risico’s biedt het digitale tijdperk ook 
strategische kansen. Het is aan de auditcommissie om 
de raad van commissarissen bij te staan in het vinden van 
de juiste balans in het toezicht houden op enerzijds het 
vinden en benutten van strategische kansen en anderzijds 
risicobeheer en interne controle.

Duurzaam handelen prominent thema
Duurzaamheid is een ander thema waar organisaties 
vandaag de dag simpelweg niet meer omheen kunnen 
(of willen). Medewerkers, klanten, leveranciers en 
de samenleving verwachten dat organisaties zich 
bewust zijn van hun maatschappelijke impact en hun 
verantwoordelijkheid nemen. Duurzaamheid kan ook 
verschil maken in de strategische positionering ten opzichte 

van de concurrentie. Het woord ‘duurzaam’ impliceert 
dat de organisatie bijdraagt aan het behoud van onze 
planeet. Maar het staat ook voor langetermijnwaardecreatie 
en het veiligstellen van het voortbestaan van de 
organisatie voor alle belanghebbenden. De Code heeft 
niet voor niets een belangrijke plaats ingeruimd voor 
langetermijnwaardecreatie, het zorgvuldig wegen van 
belangen van stakeholders en het oog hebben voor de 
brede context waarin de organisatie opereert. Het gaat 
namelijk om ‘duurzaam handelen’. Daarmee wordt niet 
alleen gedoeld op de hernieuwde aandacht voor de 
continuïteit van de organisatie; het biedt ook tegenwicht na 
de jarenlange eenzijdige focus op aandeelhouderswaarde 
en het behalen van vooraf gedefinieerde financiële doelen. 
Het bestuur en de gehele raad van commissarissen 
inclusief zijn auditcommissie worden volgens de Code 
geacht hierin een ommekeer te maken. Steeds meer 
organisaties leggen, via een geïntegreerd bestuursverslag 
(integrated report), verantwoording af aan hun stakeholders 
door middel van zowel financiële als niet-financiële 
informatie over bijvoorbeeld langetermijnwaardecreatie en 
duurzaamheid. En de auditcommissie ziet daar vervolgens 
op toe.   

Zowel hard controls als soft controls 
Een ander belangrijk governancethema is cultuur en 
gedrag. Waar voorheen de meeste aandacht uitging 
naar de zogenoemde hard controls − de zichtbare 
internecontrolemaatregelen gericht op de beheersing van 
de risico’s binnen en buiten de organisatie − is het besef 
doorgedrongen dat soft controls ook een heel belangrijke 
rol spelen in het beheersen van risico’s. Zeker bij thema’s 
als fraudepreventie en compliance zijn de ‘tone at the top’ 
en de cultuur binnen een organisatie van wezenlijk belang. 
Van de commissarissen wordt dan ook verwacht dat zij grip 
hebben op de cultuur en tijdig bijsturen waar nodig. Mocht 
het toch misgaan, bijvoorbeeld door onregelmatigheden 
die tot een crisis leiden, ook dan kunnen commissarissen 
een meerwaarde hebben, namelijk door toe te zien op het 
snel adequaat handelen door het bestuur om zo problemen 
te adresseren en op te lossen, intern de rust te bewaren 
en de reputatie van de organisatie te beschermen. De 
auditcommissie kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Samenstelling auditcommissie vraagt om diversiteit
Financiële kennis en expertise alleen zijn niet meer 
voldoende om het gehele pakket aan taken en 
verantwoordelijkheden van de auditcommissie af te 
dekken. Eveneens onmisbaar zijn kennis van de sector 
waarin de organisatie actief is en kennis op het gebied van 
risicomanagement, waarbij men moet denken aan zowel 
hard als soft controls. Verder is expertise noodzakelijk, 
zoals op het gebied van cybersecurity, privacy en 
duurzaamheid. Kennis van financiële en niet-financiële 
aard mag niet ontbreken, gezien het accent op 
langetermijnwaardecreatie en cultuur in de hedendaagse 
governance. Zachte vaardigheden (‘soft skills’) in de 
auditcommissie – zoals inlevingsvermogen, het vermogen 
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te kunnen motiveren, het goed in teamverband kunnen 
werken en leiderschapskwaliteiten – kunnen een positieve 
bijdrage leveren aan de relatie van de auditcommissie 
met het bestuur, het management, de internal auditor 
en de externe accountant. Een divers samengestelde 
auditcommissie zorgt voor inbreng vanuit verschillende 
expertises, invalshoeken of achtergronden, wat leidt tot 
verrijking van zowel haar toezichtsrol als de ‘natuurlijke’ 
klankbordrol van de commissarissen richting het bestuur.

Geen gedelegeerde verantwoordelijkheid 
De raad van commissarissen is als geheel 
eindverantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur 
van de organisatie. De auditcommissie vervult een 
belangrijke rol in de voorbereiding van de besluitvorming 
door de raad van commissarissen over vooral financiële, 
maar ook steeds meer niet-financiële thema’s, zoals 
langetermijnwaardecreatie en duurzaamheid, cultuur 
en gedrag. Het is in de praktijk niet altijd duidelijk en 
bovendien een kwestie van voorkeur en governancemores 
of een onderwerp direct in de voltallige raad van 
commissarissen besproken moet worden of dat 
voorbereiding in de auditcommissie gepast is. Dat 
laatste zou er niet toe mogen leiden dat de raad van 
commissarissen de verantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming ‘delegeert’ aan de auditcommissie en de 
discussie in de commissarissenvergadering overslaat. 
Evenwichtige governance vereist een gedegen dialoog in 
de raad van commissarissen over een goede rolverdeling 
en het afbakenen van verantwoordelijkheden tussen de 
auditcommissie en de voltallige raad. 

Juridisering van de omgeving vraagt  
om gerichte sturing van het toezicht
Het is niet ondenkbaar dat bij misstanden niet alleen 
het bestuur verantwoordelijk wordt gesteld, maar 
ook aan de raad van commissarissen en daarmee de 
auditcommissie een belangrijke rol wordt toegedicht. Een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan helpen, 
maar een raad van commissarissen gaat niet zomaar vrijuit. 
Toezicht vergt een scherp, onafhankelijk toezicht dat met 
de nodige inspanning gepaard gaat. Goed toezicht is niet 
alleen vanuit een risicogedachte een voorwaarde, maar 
juist ook om de organisatie verder te helpen.

Goed voorbereide vergaderingen met een gedegen agenda 
zijn een basisvoorwaarde. Een gestructureerde jaaragenda 
zorgt er namelijk voor dat alle relevante onderwerpen in 
een cyclus aan bod komen. Het is niet voldoende alleen 
te vertrouwen op de informatie die het bestuur aanreikt. 
Commissarissen kunnen zelf bijdragen aan de scherpte 
van het toezicht. Zo kunnen zij zelf vragen om gerichte 
informatie, naast bestuursleden ook functionarissen uit 
de organisatie uitnodigen voor vergaderingen, informatie 
verkrijgen door middel van ‘rondlopen’ en hun ‘oor te 
luister leggen’ in de organisatie en door met functionarissen 
op verschillende lagen in de organisatie te spreken. Ook 
kunnen zij als toehoorder stakeholderdialooggesprekken 

Lees hier de 
publicatie: Waarde 
toevoegen in tijden 
van verandering: 
een digitaal 
kompas voor 
auditcommissies.

bijwonen. Het lezen van analistenrapporten, het bijhouden 
van de financiële pers en het volgen van de berichtgeving 
op internet en in sociale media zijn ook onmisbaar voor een 
complete beeldvorming en zicht op de maatschappelijke 
context, onafhankelijk van het bestuur. De internal auditor 
en externe accountant kunnen ook een waardevolle bron 
van informatie zijn. 

Conclusie 
Een effectieve auditcommissie laat zich niet alleen leiden 
door compliance, maar wordt gedreven door de belangen 
van de stakeholders van de organisatie. 

De uitdagingen van de huidige tijd zoals digitalisering, 
cybercrime, de invloed van disruptieve ontwikkelingen 
op een markt, duurzaamheid en de impact van 
sociale media vragen om een diverse samenstelling 
van raden van commissarissen en auditcommissies. 
Deze ontwikkelingen, samen met het belang van 
langetermijnwaardecreatie en cultuur en gedrag, zoals 
ook verwoord in governancecodes, vragen meer dan ooit 
van auditcommissies dat zij verder kijken dan enkel de 
financiële aspecten. Het betekent dat auditcommissieleden 
proactief hun ogen de kost geven en hun oor te luister 
leggen in en buiten de organisatie. 

De hoge verwachtingen die tegenwoordig aan 
organisaties en het toezicht worden gesteld, noodzaken 
auditcommissies tot het maken van verstandige keuzes 
om het toezicht op de beste manier vorm te geven, zowel 
proactief als rolvast.

Om auditcommissies in zowel de beursgenoteerde wereld 
en de semipublieke sector als in private en familiebedrijven 
te ondersteunen in die toezichtrol, verwijzen wij graag 
naar onze publicatie ‘Waarde toevoegen in tijden van 
verandering: een digitaal kompas voor auditcommissies’. 
Deze publicatie behandelt een breed spectrum van 
instrumenten en best practices die leden en voorzitters 
van auditcommissies ter beschikking staan, ongeacht de 
omvang of complexiteit van de organisatie of de specifieke 
governance situaties.  

Als auditcommissie waarde toevoegen in tijden van verandering
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De Wet arbeidsmarkt in balans: 
wat te verwachten?
Tanja Reuver, Legal en People & Organisation – Tax en legal Ernst 
Koenes, People & Organisation – Tax en legal

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. De 
invoering van deze wet wijzigt een aantal bestaande wetten. Dit artikel bespreekt 
de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen daarvan voor werkgevers.

Volgens minister Koolmees (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) sloot de arbeidswetgeving onvoldoende 
aan bij de wensen van werkgevers en werknemers met 
betrekking tot het inrichten van de arbeidsrelatie. Doordat 
werkgevers hun keuze voor vaste of flexibele arbeid 
baseerden op de daarmee samenhangende kosten 
en risico’s, en niet op de aard van het werk, is er de 
afgelopen jaren een groei in flexibele arbeid ontstaan. De 
regering vindt dit onwenselijk en heeft daarom de Wet 
arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd. De WAB streeft 
naar een nieuwe balans: flexibele arbeid minder flexibel, 
vaste arbeid minder vast. De belangrijkste wijzigingen 
worden in tabel 1 schematisch weergegeven. Vervolgens 
worden deze nader toegelicht in het artikel. 

Payrollwerknemers krijgen dezelfde  
rechten als hun collega’s 
Voor de inwerkingtreding van de WAB vielen 
payrollwerknemers onder de systematiek van de 
uitzendovereenkomst. Hierdoor was het zogeheten 
‘verlichte arbeidsrechtelijk regime’ van toepassing op 
payrollwerknemers. Dit hield onder andere in dat er een 
ruimere ketenregeling (verder uitgewerkt in de paragraaf 
‘Ketenregeling’) van toepassing was en het bedrijf waar de 
payrollwerknemer feitelijk zijn werkzaamheden verrichtte 
(de inlener) makkelijker afscheid kon nemen van de 
payrollwerknemer. Payrolling werd daarnaast ingezet als 
instrument om als werkgever flexibeler te zijn in het kiezen 
van de aangeboden arbeidsvoorwaarden. Met de WAB 
wordt de mogelijkheid tot het bieden van andere (vaak 
soberdere) arbeidsvoorwaarden weggenomen. Bovendien 
probeert de regering met de WAB payrolling terug te 
brengen naar waar het voor bedoeld is: om werkgevers 
(administratief) te ontzorgen. 

Sinds de inwerkingtreding van de WAB hebben 
payrollwerknemers recht op dezelfde primaire én 
secundaire arbeidsvoorwaarden als de reguliere 
werknemers van de inlener. Dit houdt onder meer in dat 
de bij de inlener geldende cao (indien van toepassing) 
moet worden toegepast op de payrollwerknemers. Ook 
heeft de payrollwerknemer recht op een ‘adequate 
pensioenregeling’. Uitgangspunt hierbij is dat wordt 
aangesloten bij de pensioenregeling van de inlener, of 
dat het payrollbedrijf een eigen pensioenregeling treft 
(die moet voldoen aan nader door de regering vast 
te stellen voorwaarden). Het is niet meer toegestaan 
om payrollwerknemers afwijkende (veelal slechtere) 
arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Op die manier wordt 
de payrollwerknemer beter beschermd. 

Samenvatting
Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in 
balans (WAB) in werking getreden. Het doel van 
de WAB is om de kloof tussen vaste en flexibele 
arbeid te verkleinen. De WAB wijzigt een aantal 
wetten.
In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen 
besproken. Zo zal de WAB gevolgen hebben voor 
werkgevers die werken met payrollwerknemers 
en flexcontracten. Ook heeft het gevolgen 
voor de ketenregeling, transitievergoeding, het 
ontslagrecht en de WW-premie. Werkgevers doen 
er goed aan per geval af te wegen of vaste of 
flexibele arbeid het best bij de situatie past. 
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Het nieuwe payrollregime is onverkort van toepassing op 
een intra-concern detacheringsvehikel: de personeels-bv. 
Dit houdt in dat bedrijven die fungeren als intra-concern 
detacheringsvehikel de regels met betrekking tot 
payroll moeten volgen. De intra-concern gedetacheerde 
werknemers worden aangemerkt als payrollwerknemers, 
en hebben dus recht op de primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals die gelden bij de inlener. 

De praktijk laat zien dat organisaties merken dat één 
van de voordelen van de personeels-bv, namelijk 
de vrijheid om zelf het arbeidsvoorwaardenpakket 
te bepalen voor werknemers van de personeels-bv, 
wegvalt. Dit leidt mogelijk tot hogere kosten, omdat 
payrollwerknemers recht hebben op bijvoorbeeld 
de arbeidsvoorwaarden uit de cao die geldt binnen 
het bedrijfsonderdeel waar zij hun werkzaamheden 
verrichten. Als er binnen de organisatie een verschil 
in arbeidsvoorwaarden bestaat tussen werknemers 
van de personeels-bv en reguliere werknemers, is het 
raadzaam in kaart te brengen wat het verschil in kosten 
is tussen de arbeidsvoorwaardenpakketten van beide 
groepen werknemers. Vervolgens kan bezien worden of 
het nodig is om te kijken naar andere structuuropties of 
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden binnen de groep.   

Oproepovereenkomst wordt minder flexibel
De WAB introduceert het begrip ‘oproepovereenkomst’ 
in Boek 7 van het BW. Er is sprake van een 
oproepovereenkomst als (a) de omvang van de arbeid niet 
is vastgelegd als een vast aantal uren per tijdseenheid, 
en (b) de werknemer geen recht heeft op loon als hij 
geen arbeid verricht. Hierbij kan worden gedacht aan een 
nulurencontract of een min-maxcontract. 

Als er sprake is van een oproepovereenkomst, moet 
de werkgever de werknemer ten minste vier dagen van 
tevoren oproepen. Trekt de werkgever de oproep daarna 
in, dan heeft de oproepkracht toch recht op loon over de 
opgeroepen periode. 

Als het contract met de oproepkracht een jaar heeft 
geduurd, dan moet de werkgever de werknemer een 
contract aanbieden voor het aantal uur dat hij het jaar 
ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Doet de werkgever 
dit niet, dan heeft de oproepkracht recht op loon over 
dit gemiddeld aantal uren. De werkgever moet dit 
aanbod binnen één maand na afloop van de twaalfde 
maand schriftelijk of elektronisch doen. Werkgevers 
zullen werknemers die op 1 januari 2020 langer dan 
twaalf maanden werkzaam zijn op basis van een 

Tabel 1  Belangrijkste wijzigingen in arbeidswetgeving

Onderwerp Situatie voor 1 januari 2020 Situatie vanaf 1 januari 2020

Payrolling 1)  De mogelijkheid bestaat om payrollwerknemers
andere arbeidsvoorwaarden te bieden
(bijvoorbeeld bij cao) dan voorwaarden
die toepasselijk zijn bij het bedrijf waar de
werkzaamheden feitelijk worden verricht.

2)  Een personeels-bv is flexibel in het kiezen van
arbeidsvoorwaarden. De werknemers hebben geen
recht op voorwaarden zoals deze gelden bij het
bedrijf waar zij feitelijk werken.

1)  Payrollwerknemers hebben recht op
dezelfde arbeidsvoorwaarden als
werknemers bij het bedrijf waar de
payrollwerknemer werkzaam is.

2)  Werknemers in dienst bij een personeels-bv 
hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden 
als andere werknemers binnen het bedrijf
waar ze feitelijk werkzaam zijn.

Oproepkrachten 1)  Geen verplichting om de oproepkracht een vast
aantal uren aan te bieden.

2)  Werkgever is niet gebonden aan een termijn voor
het oproepen van oproepkrachten voor werk.

1)  Als de oproepovereenkomst één jaar heeft
geduurd, is de werkgever verplicht om een
contract met vaste urenomvang aan te
bieden.

2)  De oproep moet ten minste vier dagen
van tevoren plaatsvinden. Als de oproep
ingetrokken wordt, heeft de oproepkracht
recht op loon over de opgeroepen periode.

Ketenregeling Maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar Maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar

Transitievergoeding 1)  Recht op transitievergoeding ontstaat na een 
dienstverband van twee jaar.

2)  Voor (oudere) werknemers met een
lang dienstverband geldt een gunstiger
berekeningswijze, waardoor voor hen de
transitievergoeding hoger uitvalt.

1)  Recht op transitievergoeding ontstaat vanaf
de eerste werkdag.

2)  Aanpassing van de berekeningswijze van
de transitievergoeding, waardoor (oudere)
werknemers met een lang dienstverband
recht hebben op een lagere vergoeding dan
voorheen.

Ontslag Als er een ontbindingsverzoek wordt ingediend bij de 
rechter, moet één ontslaggrond volledig aangetoond 
worden.

Het combineren van ontslaggronden maakt 
ontslagrecht soepeler.

WW-premie Premiedifferentiatie op basis van sectorindeling Premiedifferentiatie op basis van 
contractsvorm
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oproepovereenkomst dus vóór 1 februari 2020 een 
aanbod voor een arbeidscontract met vaste omvang 
moeten doen. 

Ketenregeling: drie tijdelijke contracten in drie jaar
De ketenregeling bepaalt wanneer opvolgende, tijdelijke 
contracten overgaan in een vast arbeidscontract. In 2015 
is met de Wet werk en zekerheid (WWZ) de periode waarin 
elkaar opvolgende contracten voor bepaalde tijd kunnen 
worden afgesloten verkort van drie naar twee jaar. Deze 
wijziging had tot doel om de werknemer meer zekerheid 
te bieden en te bewerkstelligen dat werkgevers eerder 
een vast contract zouden aanbieden. Na de wetswijziging 
in 2015 bleek dat werknemers hierdoor echter niet sneller 
naar een vast contract doorstroomden, maar juist eerder 
zonder baan kwamen te zitten (al na twee jaar in plaats 
van drie jaar). 

Met de invoering van de WAB is de wijziging van de 
WWZ teruggedraaid. Er geldt weer een periode van drie 
jaar waarin maximaal drie contracten voor bepaalde 
tijd mogen worden afgesloten. Bij een tussenpoos van 
zes maanden of langer tussen de contracten begint 
een nieuwe keten. Er geldt geen overgangsrecht voor 
de wijziging in de ketenregeling. De nieuwe regeling is 
vanaf 1 januari 2020 direct van toepassing op bestaande 
tijdelijke contracten. Het is mogelijk dat door de nieuwe 
wetgeving het tijdelijke contract op een ander moment 
(dan voor 1 januari 2020) overgaat in een contract voor 
onbepaalde tijd. Het is daarom raadzaam om in kaart te 
brengen wat de gevolgen van de nieuwe ketenregeling zijn 
voor de populatie werknemers met een tijdelijk contract. 

Recht op transitievergoeding vanaf eerste werkdag
Werknemers hebben recht op een financiële vergoeding 
bij ontslag op initiatief van de werkgever, de zogeheten 
‘transitievergoeding’. De transitievergoeding heeft tot 

doel de werknemer te compenseren voor (de financiële 
gevolgen van) het ontslag en de werknemer te helpen 
met een overstap naar een volgende baan, bijvoorbeeld 
met behulp van scholing. Met de invoering van de 
WAB hebben werknemers direct vanaf aanvang van het 
contract (in plaats van na verloop van twee jaar) recht 
op een transitievergoeding. Dit leidt er bijvoorbeeld toe 
dat werknemers van wie een jaarcontract na afloop niet 
verlengd wordt, recht hebben op een transitievergoeding. 
De transitievergoeding zal een derde brutomaandsalaris 
per gewerkt jaar bedragen. Dit blijft hetzelfde na tien jaar 
dienstverband, waar voor 1 januari 2020 gewerkte jaren 
vanaf het tiende dienstjaar nog een hogere vergoeding 
opleverden. Hierdoor zal de transitievergoeding voor 
(oudere) werknemers met een lang dienstverband na 
invoering van de WAB lager uitvallen. 

Cumulatiegrond maakt combineren  
ontslaggronden mogelijk
Met de WAB is de strikte wettelijke regeling met betrekking 
tot ontslag van werknemers via de kantonrechter iets 
versoepeld. Boek 7 van het BW bevat een uitputtende lijst 
van redelijke gronden die een werkgever ten grondslag 
mag leggen aan ontslag. Voorheen moest een van deze 
redelijke gronden volledig bewezen worden om tot een 
ontslag te komen. Met de WAB is een cumulatiegrond 
toegevoegd. Als meerdere van de al bestaande 
ontslaggronden niet ‘voldragen’ kunnen worden, kan 
een rechter op basis van de nieuwe cumulatiegrond toch 
overgaan tot ontslag. Er moet in dat geval sprake zijn 
van een combinatie van twee of meer ontslaggronden. 
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een (i) verstoorde 
arbeidsrelatie met een (ii) disfunctionerende werknemer.

Tegenover deze lichte versoepeling van het ontslagrecht 
staat dat de rechter, naast een transitievergoeding en een 
eventuele billijke vergoeding, een additionele vergoeding 

Figuur 1  Bepaling van de WW-premie

Schriftelijke  
arbeids- 
overeenkomst?

Oproep-
overeenkomst

(i) Arbeidsovereenkomst 
met een jongere onder 
21 jaar voor maximaal 
48 uur per 4 weken of 
52 uur per maand; (ii) 
arbeidsovereenkomst + 
praktijkovereenkomst met 
BBL-leerling; of (iii) een 
uitkering op grond van 
werknemersverzekeringen

€
Lage  
WW-premie

€
Lage  
WW-premie

€€
Hoge  
WW-premie

Eventueel 
herzien

Voor 
onbepaalde 
tijd?

Ja Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee Nee

Bron: Kennisdocument Premiedifferentiatie 
WW, ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 16 december 2019
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aan de werknemer kan toekennen. Bij ontslag op basis 
van de cumulatiegrond kan de werkgever een extra 
vergoeding verschuldigd zijn van maximaal 50% van de 
transitievergoeding.

Financiering van de Werkloosheidswet (WW):  
vast wordt goedkoper en flex wordt duurder
Met de WAB is de financiering van de WW aangepast. De 
sectorpremie vervalt en sectorfondsen worden afgeschaft. 
In plaats daarvan wordt de premie voor het Algemeen 
Werkloosheidsfonds gebaseerd op de aard van het 
contract. Voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is, geldt 
een lage WW-premie; voor contracten voor bepaalde tijd 
en oproepovereenkomsten geldt een hoge WW-premie. 
Werkgevers mogen voor BBL-leerlingen, jongeren onder 
de 21 jaar die maximaal 12 uur per week of 52 uur per 
maand verloond krijgen en betalingen op grond van de 
werknemersverzekeringen (ZW, WIA, WAZO) ook de lage 
WW-premie toepassen. Het verschil tussen de hoge en 
de lage WW-premie is 5 procentpunt. Het doel van deze 
systematiek is om het voor werkgevers aantrekkelijker te 
maken om werknemers een vast contract aan te bieden.

Op de loonstrook moet vanaf 1 januari 2020 worden 
vermeld of er sprake is van een vast of tijdelijk contract. 
Om de lage WW-premie te mogen toepassen moet voor 
de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd in de loonadministratie zijn opgenomen. 

Op deze manier kan de Belastingdienst controleren of 
werkgevers terecht de lage WW-premie toepassen.
Op dit punt geeft de minister werkgevers nu drie maanden 
uitstel: uiterlijk 1 april 2020 moet aan deze voorwaarde zijn 
voldaan. 

Let op:
•  De coulanceregeling geldt alleen voor

arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór
1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor nieuwe
arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

•  Als voor 1 april 2020 nog niet aan de voorwaarden is
voldaan maar de arbeidsovereenkomst duurt wel voort
na 31 maart, dan is met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd.

De Belastingdienst heeft recent te kennen gegeven  
dat ook aan het ‘schriftelijkheidsvereiste’ is voldaan als  
de werknemer via e-mail of in een HR-systeem akkoord 
is gegaan met een arbeidsovereenkomst voor  
onbepaalde tijd.

In een aantal gevallen moeten werkgevers de lage 
WW-premie met terugwerkende kracht herzien naar 
de hoge WW-premie. Dit is onder andere het geval als 
het contract binnen twee maanden na aanvang wordt 
beëindigd of als een werknemer binnen een kalenderjaar 
meer dan 30% meer uren uitbetaald krijgt dan 
contractueel voor dat jaar is overeengekomen. 
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Conclusie
De WAB brengt heel wat veranderingen voor werkgevers 
met zich mee. Het is belangrijk om als werkgever in 
elk individueel geval een afweging te maken of vaste 
of flexibele arbeid beter bij de situatie past. Door 
bijvoorbeeld de differentiatie in WW-premie kan een 
werkgever aanzienlijke kosten besparen door een  
contract voor onbepaalde tijd aan te gaan.  

Voor bedrijven met een personeels-bv is het de moeite 
waard om te kijken naar andere structuuropties of 
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden binnen de groep. 
De komende tijd zal duidelijk worden of de recente 
wijzigingen de gewenste effecten hebben, of dat de 
regering – net als na inwerkingtreding van de WWZ –  
op korte termijn weer aan de slag moet.  

Figuur 2  Herziening van de WW-premie

Start: eventueel herzien 
lage WW-premie 
(in één of meerdere 
dienstbetrekkingen)

Contract 
duurt langer 
dan twee 
maanden?

Meer dan  
30% meer 
verloond?

Gemiddelde 
arbeidsomvang 
minimaal 35 
uur per week?

Geen actie 
nodig

Lagere premie 
herzien naar 
hoge premie

Bron: Kennisdocument Premiedifferentiatie WW, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 16 december 2019
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De Sustainable Development Goals 
(SDG’s) zijn een blauwdruk voor 
een betere en duurzame toekomst 
voor iedereen. Dit artikel verkent 
hoe investeerders de SDG’s kunnen 
inzetten om duurzaam rendement te 
realiseren en de impact die ze hebben 
te communiceren aan stakeholders. 

De Sustainable Development Goals
In 2015 lanceerden de Verenigde Naties (VN) de 
zeventien SDG’s, als onderdeel van de 2030 Sustainable 
Development Agenda. De SDG’s behandelen de meest 
urgente mondiale problemen, zoals klimaatverandering, 
honger, ongelijkheid en gezondheid. Elk doel staat voor 
een heldere ambitie en heeft concrete onderliggende 

Sustainable Development Goals

‘Who cares, wins’: waarom de 
Sustainable Development Goals 
van belang zijn voor investeerders 
Anna Bulzomi – Sustainability and Responsible Governance, Risk Assurance 
Niels Govers − Family Business, Tax

doelstellingen. Vijf jaar later worden de SDG’s omarmd 
als de wereldwijde standaard voor financiële, sociale en 
ecologische duurzaamheid. 

Investeerders moeten zich richten  
op rendement in plaats van filantropie 
Het is een enorme uitdaging om de SDG’s te bereiken. Het 
vereist grote veranderingen en een actieve betrokkenheid 
van iedereen, en wel in een snel tempo. 

‘Who cares, wins’: waarom de Sustainable Development Goals van belang zijn voor investeerders

Samenvatting
De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een blauwdruk 
voor een betere en duurzame toekomst voor iedereen. 
Investeerders kunnen de commerciële kansen van de SDG’s 
benutten, de doelstellingen gebruiken als concrete leidraad om 
milieu-, sociale en governance- (ESG) risico’s te mitigeren en 
de impact die ze hebben op hun omgeving communiceren aan 
stakeholders. Dit artikel biedt inzicht in deze kansen en risico’s 
zoals die op dit moment op de kapitaalmarkten en bij diverse 
typen investeerders te zien zijn. 
Hoewel investeerders de primaire focus van dit artikel zijn, zal de 
manier waarop investeerders zich gedragen onvermijdelijk van 
invloed zijn op de bedrijven waarin zij beleggen – bijvoorbeeld 
wat betreft de verwachte bedrijfsprestaties of (externe) 
verantwoording. 

De UN Commission on Trade 
and Development (UNCTAD) 
schat dat er tussen 2015 en 
2030 jaarlijks 5 tot 7 biljoen 
dollar aan investeringen 
nodig zal zijn om de SDG’s te 
bereiken.
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Door overheidsuitgaven en ontwikkelingshulp komt er 
jaarlijks ‘slechts’ 1 biljoen dollar ter beschikking. Waar 
komt de rest van het geld vandaan? Extra kapitaal uit 
de private sector is essentieel. Maar moet het geld van 
reguliere investeerders komen, zoals pensioenfondsen, 
vermogensbeheerders en private-equityhuizen? Dit roept 
de vraag op of het streven naar de SDG’s simpelweg 
betekent dat investeerders geacht worden hun steentje bij 
te dragen door middel van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO), filantropie en andere ‘doe goed’-
initiatieven die geen rendement opleveren. 

Dat zou een kortzichtige benadering zijn. Om de kansen 
die de SDG’s bieden volledig te kunnen benutten, is het 
voor investeerders essentieel om innovatieve bedrijven 
te identificeren die zich richten op producten en diensten 
die verband houden met de SDG-agenda en om actief 
te beslissen om hun financiering daar in te zetten. Dit 
betekent dat investeerders niet alleen bijdragen aan de 
SDG’s, maar hiermee ook een solide rendement kunnen 
realiseren.  

Het kan een uitdaging zijn om voldoende ‘goede’ bedrijven 
te vinden om te financieren. Banken zoals de Rabobank 

of ABN Amro bieden bedrijven die gecommitteerd zijn 
aan de SDG’s nu al betere voorwaarden voor zakelijke 
kredietverlening. Voor bedrijven zal het nastreven van de 
SDG’s een sleutel zijn tot meer kapitaal.

Vermogensbeheerders en pensioenfondsen hebben ook 
moeite om voldoende duurzame investeringsmogelijkheden 
te vinden, waardoor bedrijven die snel actie ondernemen 
op het gebied van de SDG’s meer kans maken om 
investeringen aan te trekken.

Investeerders kunnen de SDG’s omarmen door middel 
van besluitvorming en (externe) verantwoording 
Als we kijken naar de ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid en het vermogen om milieu-, sociale 
en governance- (ESG) aspecten te managen, zien we 
dat het investeringslandschap in een paar jaar tijd is 
veranderd. Diverse studies tonen aan dat bedrijven die 
op duurzaamheid gericht zijn, beter presteren. Zo blijkt uit 
grootschalig onderzoek dat bedrijven die ESG-aspecten 
integreren in hun besluitvorming, sinds 2001 consequent 
beter presteren op vrijwel alle relevante financiële 
presentatie-indicatoren dan hun branchegenoten.

Mondiaal totaal Consumenten- 
markten

Energie, openbare 
voorzieningen &  
grondstoffen

Financiële  
dienstverlening

Industrie en  
automotive

Technologie, media & 
telecommunicatie

1

2

3

4

5
Bron:   PwC, SDG Challenge 2019
Basis:   organisaties die specifieke SDG’s hebben genoemd (737); Consumentenmarkten (143), Energie, openbare 

voorzieningen en grondstoffen (137), Financiële dienstverlening (150), Industrie en automotive (137), Technologie, 
media en telecommunicatie (93) 

Figuur 1  Selectie van SDG’s per sector
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Private equity
Private-equityhuizen communiceren hun SDG-prioriteiten 

PwC’s Private Equity Responsible Investment Survey uit 2019 laat zien dat een groeiend aantal private-equity-
huizen, met name in West-Europa, ESG- en impactaspecten in hun investeringsbeslissingen integreren. De 
belangrijkste onderwerpen voor private equity zijn het klimaat en mensenrechten, die beide centraal staan bij het 
bereiken van de SDG’s. 43% van de ondervraagde private-equityhuizen geeft aan dat zij prestaties ten opzichte 
van de SDG’s proactief monitoren en rapporteren.

Figuur 2  Hoe private equity bijdraagt aan de SDG’s 

Vraag:  Neemt uw organisatie actie om bij te dragen aan het bereiken van de SDG’s,  
en zo ja, welke acties zijn dat? (selecteer zoveel opties als nodig)

Relevante SDG’s 
geïdentificeerd en 

geprioriteerd

Bron: PwC PE Responsible Investment Survey 2019
Basis: alle respondenten (162)

Werkt samen met andere 
stakeholders zoals UNPRI 
en GRI aan het bereiken 

van de SDG’s

Overweegt of heeft al 
besloten om relevante 
SDG’s te verwerken in 

bestaande of toekomstige 
fondsen

Monitort en rapporteert 
proactief de prestaties op 
het gebied van de SDG’s

67%
41% 37% 43%
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Ons eigen wereldwijde PwC-onderzoek naar 
vermogensbeheerders en private-equityhuizen laat 
zien dat het integreren van ESG-aspecten steeds 
gangbaarder wordt. De meeste private-equityhuizen en 
vermogensbeheerders die zijn onderzocht, zijn het erover 
eens dat de integratie van ESG-aspecten zorgt voor 
langetermijnwaardecreatie. 

Uit PwC’s Global SDG Challenge 
2019 blijkt dat de financiële sector 
verwacht (specifiek onderzocht 
zijn vermogensbeheerders en 
banken) de meeste impact te 
kunnen hebben op de SDG’s 
gerelateerd aan fatsoenlijk werk en 
klimaatactie, gevolgd door onderwijs, 
gendergelijkheid en de cluster 
industrie-innovatie-infrastructuur. 

Om deze ESG-aspecten en SDG-prioriteiten naar de 
praktijk te vertalen, zijn een paar extra stappen vereist. Als 
investeerders er zeker van willen zijn dat zij op lange termijn 
de vruchten plukken van het integreren van de SDG’s als 
leidend kader, moeten zij de doelstellingen interpreteren 
vanuit zowel een impact- als risicoperspectief.   

Een holistisch kader voor besluitvorming
De SDG’s verwoorden de meest urgente uitdagingen in de 
wereld. De manier waarop bedrijven en markten met deze 
uitdagingen omgaan, zal bepalend zijn voor hun prestaties 
op de lange termijn. De SDG’s kunnen voor investeerders 
daarom een steun zijn om de wereldwijde trends die voor 

hen relevant zijn te begrijpen, om de belangrijkste risico’s 
en kansen te identificeren, en deze trends te vertalen in 
beleggingsbeslissingen en portefeuillebeheer.

Laten we beginnen met de risico’s. Dit is vaak een 
combinatie van regelgevings-, ethische en operationele 
aspecten die ineens van groot financieel belang kunnen 
worden voor investeerders in verschillende sectoren en 
regio’s.

Van overheden die zich committeren om de SDG’s tegen 
2030 te verwezenlijken, wordt wet- en regelgeving verwacht 
om negatieve externe effecten verder te internaliseren. Dit 
zou zich bijvoorbeeld kunnen vertalen in emissieprijzen, in 
belastingen om klimaatverandering aan te pakken of in de 
invoering van emissienormen voor voertuigen. 

Op sociaal vlak zal het streven naar een rechtvaardige 
en inclusieve toekomst voor iedereen overheden ertoe 
aanzetten om meer en explicietere wetten aan te nemen 
op het gebied van het bedrijfsleven 
en mensenrechten. Een zeer 
recent voorbeeld hiervan komt uit 
Nederland, waar de Eerste Kamer 
afgelopen mei de Wet zorgplicht 
kinderarbeid heeft aangenomen. 

Deze veranderingen in wet- en 
regelgeving vormen een belangrijk 
onderdeel van het gehele 
risicolandschap voor investeerders, zoals eerder is 
behandeld in een ander artikel in deze Spotlight-serie 
(‘Voorlopers zijn klaar voor wet- en regelgeving omtrent 
duurzaamheidsverantwoording’, Spotlight 2019-4). 

Risico’s zijn lang niet het enige waar investeerders aan 
moeten denken als ze met de SDG’s aan de slag gaan. 
Investeerders hebben namelijk ook veel te winnen. Zij 
kunnen tegenwoordig kiezen uit een breed scala aan 
producten en bedrijven die sociaal en financieel rendement 
opleveren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
•  aandelen in schone energie, zoals waterstof of

zonne-energie;
•  schone en inclusieve technologiebedrijven met private 

equity en venture capital;
•  koolstofarme innovatie en infrastructuur;
•  groene obligaties en obligaties met sociale impact;
• groen vastgoed en duurzame bosbouw.

Family offices behoren tot een groep investeerders die al 
enkele interessante eerste stappen hebben gezet in het 
combineren van risico’s en kansen. 

In een document dat 
samen met ‘Principles for 
Responsible Investment’ 
van de Verenigde Naties 
(UNPRI) is gepubliceerd, 
omschrijft PwC de SDG’s 
als een holistisch kader voor 
beleggingsbeslissingen: 
de doelen kunnen dienen als risicokompas en als 
leidraad voor het alloceren van kapitaal.

Spotlight 2019-4

Asset and wealth management
Private Equity Responsible 
Investment Survey 2019

PwC 2019 Global  
SDG Challenge
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De SDG’s bieden ook kansen om relatief onaangeboorde 
markten en regio’s te bereiken en daar innovatieve 
financiële producten te ontwikkelen. We zien 
voorbeelden van deze trend in portefeuilles voor 
ontwikkelingsfinanciering, zoals het Dutch Good  
Growth Fund.

Een gemeenschappelijke taal om  
te communiceren over impact
Veel bedrijven en investeerders zijn in toenemende mate 
geïnteresseerd om de positieve impact te rapporteren 
die zij creëren met hun producten of – in het geval van 
de financiële sector – door hun vermogensallocatie en 
portefeuillebeheer. Accountants en rapportageadviseurs 
zien hier een gemeenschappelijke uitdaging. Hoewel 
ESG-risicomanagement iets robuuster is geworden, hebben 
investeerders nog steeds moeite om het eens te worden 
over een gemeenschappelijke benadering voor impact. 
De SDG’s en de onderliggende doelstellingen kunnen 
investeerders helpen dit soort vragen te beantwoorden en 
meer uniformiteit tot stand te brengen. De SDG’s bieden 
een gemeenschappelijke taal die investeerders helpen 
om hun impact duidelijker te communiceren, met name 

als het gaat om externe verantwoording. Verschillende 
instanties en initiatieven, zoals De Nederlandsche Bank 
of het Development Programme van de Verenigde Naties 
(UNDP), hebben gewerkt aan het opstellen van richtlijnen 
en rapportagestandaarden rondom de SDG’s en impact, 
waarbij sommige richtlijnen en standaarden specifiek 
gericht zijn op investeerders.

Conclusie
De SDG’s komen hoger op de agenda van bedrijven en 
investeerders te staan. Met heldere doelstellingen op 
het gebied van gelijkheid, klimaat, toegang tot werk en 
onderwijs, slimme steden en infrastructuur kunnen de 
SDG’s gebruikt worden als risicokompas en leidraad 
voor het alloceren van kapitaal. De SDG’s geven een 
volledig scala aan ESG-risico’s en -kansen weer waarmee 
investeerders en bedrijven rekening moeten houden om 
toekomstbestendig te zijn. 

Alle investeerders zijn in de gelegenheid om de kansen die 
de SDG’s bieden aan te grijpen en alle bedrijven hebben de 
kans om snel de SDG’s te omarmen en meer kapitaal aan 
te trekken.  

‘Who cares, wins’: waarom de Sustainable Development Goals van belang zijn voor investeerders

Blended finance
Publieke impactportefeuilles zijn aantrekkelijk geworden 
voor private investeerders  

Vroeger was ontwikkelingsfinanciering een 
overheidsinstrument om middelen over te hevelen naar 
slecht presterende markten, vaak dankzij een mandaat om 

‘goed te doen’ en niet zozeer vanuit 
commerciële overwegingen. Dit is 
aan het veranderen. Een voorbeeld 
hiervan is het Dutch Good Growth 
Fund (DGGF), een impactfonds van 
700 miljoen euro dat eigendom is 
van het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken en beheerd 
wordt door een consortium van PwC 
en Triple Jump. 

DGGF belegt in private-equityhuizen en financiële instellingen 
die op hun beurt middelgrote en kleine bedrijven (mkb) 
financieren in snelgroeiende markten zoals India, Colombia en 
Kenia. 

Veel van deze bedrijven zijn juist die innovatieve bedrijven 
die financieel rendement kunnen leveren en tegelijkertijd 
aan de SDG’s kunnen bijdragen. Zij werken aan nieuwe 
technologieën, zoals op de landbouw toegepaste AI, fintech 
en online bankieren voor plattelandsgemeenschappen of 
oplossingen voor het onderwijs en de gezondheidszorg voor 
de groeiende middenklasse in het Midden-Oosten en Afrika. 

Zulke bedrijven zijn ook interessant voor particuliere 
investeerders – en het is dan ook geen verrassing dat vele 
‘gewone’ investeerders zich in deze deals vaak bij DGGF 
aansluiten.

Dutch Good 
Growth Fund

Family offices
De SDG’s maken de weg vrij voor een soepele 
overgang naar de volgende generatie

Millennials en Generatie Z willen beleggen op een 
manier die aansluit bij hun waarden en overtuigingen, 
maar zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. 

‘Een van de belangrijkste uitdagingen voor family 
offices is om te zorgen voor een soepele overgang 

naar de volgende generatie. We zien steeds vaker 
dat de jongere generaties ervan overtuigd zijn dat de 
gevolgen voor het milieu en de maatschappij net zo 
belangrijk zijn als het financiële rendement. Daarom 
verkennen we nu ook de link met de SDG’s wanneer 
we hen helpen bij het identificeren en selecteren 
van nieuwe investeringskansen en het opstellen van 
familiestatuten.’

Niels Govers, partner Family Business PwC
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Digital

In de afgelopen editie van Spotlight is de State of Tech 
besproken. Onderzoeken zoals de State of Tech zijn nuttig, 
omdat ze een snelle doorkijk geven naar wat er komen 
gaat, maar het is ook goed om zelf op pad te gaan om 
zo de nieuwste trends te spotten. Bijvoorbeeld tijdens 
conferenties zoals de WebSummit in Lissabon - ‘the best 
technology conference in the world’, aldus Forbes - of 
bij Slush in Helsinki, waar startups en corporates elkaar 
treffen. Een aantal ontwikkelingen viel mij op tijdens mijn 
deelname aan deze conferenties.

Complexiteit is niet meer goed te bevatten
Wat mij opviel bij de conferenties die ik de afgelopen tijd 
bezocht, is dat alles om ons heen op elkaar inhaakt. De 
mate waarin en de manier waarop gaat inmiddels ons 
voorstellingsvermogen te boven, waardoor het voor ons 
als mens lastig is om nog het overzicht te houden. Neem 
bijvoorbeeld de energietransitie; een thema waar nu veel 
aandacht voor is. Gaat het hier over het verduurzamen van 
energie door bijvoorbeeld windmolens, of gaat het juist 
over het opslaan van energie in grote batterijen? En hoe zit 
het dan met de infrastructuur: is die hier wel voor geschikt? 
Creëren we dan niet nog meer piekmomenten? Moeten 
bedrijven wel toegang krijgen tot onze wellicht kwetsbare 
energie-infrastructuur? Alleen al op de WebSummit waren 
er meer dan 4.000 aan de energietransitie gerelateerde 
startups aanwezig. Het ingewikkelde hiervan is dat veel van 
hen uiteindelijk gezamenlijk de oplossing moeten vormen 
om die energietransitie mogelijk te maken… en dat moet 
dan ook nog op een veilige en robuuste manier. Waar zet 
je nu op in als organisatie? Wat als je ingehaald 
wordt door startups met hun slimme innovaties? 
Welke positie neem je in in het ecosysteem? 
Welke rol en welke toegevoegde waarde heeft 
jouw organisatie nu en in de toekomst?

Zonder purpose geen  
digitale transformatie

We moeten de status quo doorbreken
Waar organisaties op economisch vlak elkaars 
concurrenten zijn, kunnen ze elkaar op maatschappelijk 
vlak verder helpen (om bijvoorbeeld een energietransitie in 
de volle breedte te realiseren). Organisaties kunnen 
die verbinding makkelijker tot stand brengen wanneer zij 
vanuit hun purpose redeneren. Hierdoor gaan we voorbij 
aan de vaak economisch gefocuste strategie en gaat 
het meer om de impact die organisaties willen realiseren. 
Binnen PwC staat de purpose al hoog in het vaandel, maar 
het was fascinerend om op de WebSummit te horen dat 
deze manier van denken juist als zeer vernieuwend werd 
ervaren. Daarbij was de veelgehoorde opmerking dat deze 
benadering echte, maatschappelijk relevante oplossingen 
kan bieden zonder daarbij economische groei te laten 
varen. Dan moet onze mindset daar wel in meebewegen: 
het is tijd om onze bubbels door te prikken en kritisch 
te zijn op onze eigen veranderbereidheid. Wat is jouw 
purpose?

Onzekere mensen, onzekere organisaties en getrechterde visies, terwijl 
we juist vertrouwen zoeken en behoefte hebben aan een holistische 
aanpak van problemen. De purpose van organisaties (maar ook die van 
mensen) speelt daar een sleutelrol in. 
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IFRS news
January 2020

Op www.pwc.nl, onder ‘Actueel & publicaties, zijn alle PwC-publicaties verzameld,  
gerubriceerd naar diensten, thema’s en marktsectoren. Hier een greep uit de publicaties.

PwC-publicaties

IFRS news januari 2020

De eerste IFRS news van 2020 
werpt een blik op actuele issues 
binnen de jaarverslaggeving, 
specifiek hyperinflatoire 
economieën op 31 december 
2019. Ook leest u alles over 
de beslissing van de IFRS 
Interpretation Committee 
omtrent IFRS 16 ‘lease term’.

PwC’s 23e CEO Survey

Nog maar twee jaar geleden 
toonden CEO’s zich wereldwijd 
zeer optimistisch over de 
economische vooruitzichten. 
Vorig jaar zagen we al scheurtjes 
in het vertrouwen en dit jaar 
is de stemming onder CEO’s 
tamelijk pessimistisch. In de 
uitkomsten van de CEO Survey 
zijn de antwoorden van 1.581 
CEO’s betrokken, onder wie 
35 Nederlandse CEO’s. De 
Nederlandse uitkomsten liggen 
in lijn met de wereldwijde 
uitkomsten. 

Fiscaal kader 
pensioenakkoord: wat zijn 
de aandachtspunten?

Het principeakkoord 
voor de vernieuwing 
van het pensioenstelsel 
wordt momenteel door 
werkgroepen onder leiding 
van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
uitgewerkt. Herziening van de 
belastingregels in een nieuw 
fiscaal kader is een belangrijk 
onderdeel van die uitwerking. 
Bastiaan Starink en Dirk Symon 
Siesling, pensioenspecialisten 
bij PwC, vatten de belangrijkste 
aandachtspunten samen. Is het 
maximum premiepercentage 
van 27 procent dat minister 
Koolmees noemde reëel? En 
hoeveel ruimte geeft het fiscale 
kader voor de tientallen miljarden 
overgangscompensatie?

Verkiezingsuitslag helder: 
brexit komt er, maar hoe 
daarna verder?

De stemmen zijn geteld en de 
uitslag is opgemaakt. Deze keer 
is het de conservatieve partij 
wel gelukt om met vervroegde 
verkiezingen een meerderheid in 
het Britse parlement te krijgen. 
De brexit gaat dus door al ligt 
de onzekere periode nog niet 
achter ons. Bedrijven zullen 
zich onverminderd voor moeten 
bereiden op de situatie waarin 
het Verenigd Koninkrijk een 
derde land is. Maar onder welke 
voorwaarden het Verenigd 
Koninkrijk en de Europese Unie 
hun handelsrelatie voortzetten, 
blijft vooralsnog onduidelijk. 
En ook wanneer de brexit een 
economisch feit zal zijn, is 
onzeker. De klok tikt opnieuw: 
de eerstvolgende deadlines zijn 
halverwege en eind 2020.
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