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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.



3Woord vooraf

Op 14 september 2014, een dag die ik niet snel vergeet, was 
het eindelijk zover. Na al die jaren studeren kreeg ik mijn eerste 
serieuze baan: assistent-accountant bij PwC. Een prachtige 
plek om te beginnen. Nog tijdens de introductietraining viel het 
AFM-rapport met een flinke knal op de mat: ‘Controlekwaliteit 
big four onvoldoende verbeterd’. Bij ieder koffiemomentje hét 
onderwerp van gesprek. Net uit de studiebanken, vol trots 
op feestjes vertellend dat ik accountant was, was dit rapport 
eigenlijk een fikse tegenvaller. Het rapport vormde de feitelijke 
aftrap voor een jarenlange discussie binnen de sector, nieuwe 
rapportages en een plan om intern de cultuur te veranderen.  
Een cultuur gericht op kwaliteit en het bespreken van fouten. 

Ik neem u graag mee in een vergelijking tussen toen, zes jaar 
geleden, en nu. Op mijn allereerste project heb ik de partner 
in twee weken één keer voorbij zien lopen richting de directie. 
Tegenwoordig zijn partners zichtbaar meer betrokken. Het aantal 
werkstappen dat ik nu doorloop voor een planningsfase is bijna 
verdubbeld. Soms ‘pure compliance’, maar veelal kwaliteit 
verhogend. En moest ik in het begin nog vijftig detailfacturen 
opvragen en documenteren, tegenwoordig zie ik met een druk 
op de knop of er uitzonderingen zijn. De lat voor een kwalitatief 
goed dossier ligt nu dan ook vele malen hoger dan zes jaar 
geleden. Een lat die is verhoogd door besef, interne en externe 
reviews, technologie en betere uitleg over de toe te passen 
methodes. 

Maar cultuur verandert niet alleen door het implementeren van 
meer regels, procedures en technologie. Cultuur is ook gedrag en 
hoe wij met z’n allen well-being en flexibiliteit promoten. In mijn 
eerste busy season heb ik meerdere malen een smoes verzonnen 
om toch om half acht ’s avonds naar huis te kunnen gaan. Helaas 
hoort een pizza-avond er nog bij, hoewel het ergens ook wel 
iets heeft zo met het team, maar overwerk is tegenwoordig ‘not 
done’. Een belangrijke factor is het feit dat wij als PwC ons hiervan 
bewust zijn. Zo kennen wij een well-being budget en werken wij 
flexibel. Iets waar ik graag door middel van een saunabezoek 
of overdag sporten gebruik van maak. Als team, geleid door de 
partners, nemen we bewust veel meer de tijd voor dingen. Nemen 
we afscheid van klanten die niet dezelfde waardes nastreven. 

Maar waren de collega’s zes jaar geleden dan zo slecht bezig? 
Was hun intrinsieke motivatie zo anders? Nee, dat geloof ik 
niet. Ik geloof echt dat mensen altijd doen wat zij zelf het beste 
achten. De handvatten die PwC zijn werknemers biedt op alle 
gebieden dragen bij aan de cultuurverandering die wij met elkaar 
hebben doorgemaakt. De afgelopen zes jaar hebben we een heel 
duidelijke focus gehad op kwaliteit, waardoor kwaliteit, zeker bij 
de jonge collega’s, in het onderbewustzijn terecht is gekomen.  
Het goede doen: we weten niet beter!

Woord vooraf

We weten niet beter!
In de afgelopen maanden ging er geen dag voorbij of er stond in Het Financieele 
Dagblad iets over accountants. Ik zie dit als iets positiefs. Het zegt iets over de 
relevantie van het vak dat ik iedere dag met vele collega’s beoefen, al klinken de 
berichten in de krant niet altijd even positief. Al zolang ik als accountant werk, gaat 
het over kwaliteitsverbetering en cultuurverandering. De jonge garde weet niet beter 
dan dat het voeren van het goede gesprek met de klant, zekerheid geven en waarde 
toevoegen datgene is waarvoor wij ons bed uit komen. 
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Woord vooraf – We weten niet beter!
In de afgelopen maanden ging er geen dag voorbij of er stond in Het Financieele Dagblad iets over accountants.  
Ik zie dit als iets positiefs. Het zegt iets over de relevantie van het vak dat ik iedere dag met vele collega’s beoefen, 
al klinken de berichten in de krant niet altijd even positief. 

Column – Het praatje bij de koffieautomaat heeft ook waarde
Al die gesprekjes bij het koffieapparaat over niks kosten geld, tijd en focus, zal menig werkgever wel eens hebben gedacht. 
Maar nu de tweede golf van de coronacrisis over ons heen rolt, groeit het besef dat die gesprekjes ook een functie hebben. 
Jan Willem Velthuijsen

Accountancy – De controle van de ESEF-eisen aan digitale jaarverslagen
Vanaf 1 januari 2021 geldt de verplichting tot elektronische deponering van het jaarverslag conform het European Single 
Electronic Format. Dit artikel gaat in op de controles die de accountant moet uitvoeren als gevolg van de ESEF-eisen.  
Wiert Smid en Willem Geijtenbeek

Accountancy – De controle van morgen door innovatie en verbinding
Data als fundament voor de toekomst vraagt om verbinding tussen mensen en data. Een betrouwbare verbinding vergt 
assurance op data. In dit artikel leest u over de Audit Highway, een van de innovaties die de verbinding en de assurance 
gaat leveren. Adriaan Terlouw, Anne-Peter Ruit, Gijsbert Turkenburg en Hans van der Meer

Interne beheersing en IT – Digitaal geld – contant geld in elektronische vorm
Onlangs verscheen een rapport van de Europese Centrale Bank over de introductie van een digitale euro. Dit artikel neemt 
u mee in het denken over digitaal geld en de mogelijke gevolgen voor de financiële bedrijfsvoering.

Governance en toezicht – De impact van nieuwe vereisten voor het beloningsbeleid en het remuneratierapport 
Sinds eind 2019 is de herziene Europese Aandeelhoudersrechtenrichtlijn in Nederland van kracht. In dit artikel leest u 
over de impact die dit in 2020 heeft gehad op het beloningsbeleid en het remuneratierapport over 2019 van Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen. Frank van Oirschot en Ronny Wik

Governance en toezicht – De ‘good’ in ‘good governance’
‘Good governance’ is een gevleugelde term, maar hoe definieer je ‘goed’ voor ondernemingsbestuur? Hoe dragen goede 
ondernemingen bij aan de samenleving? En hoe bepalen we de grens tussen goed en slecht? Vragen die opkomen tijdens 
de coronacrisis, als publiek en privaat bij elkaar komen in de steunmaatregelen. Wouter Amersfoort

Belastingen – Prinsjesdag 2020: ontwikkelingen in de winstbelasting
Op en rond Prinsjesdag publiceerde het kabinet zijn plannen voor 2021 met daarin een groot pakket belastingmaatregelen. 
Welke ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting kunt u dit jaar verwachten? Maarten de Wilde en Merel Mookhoek

Sustainable Development Goals – Eenduidiger meten en rapporteren van SDG-impact
Veel organisaties proberen zicht te krijgen op de eigen bijdrage aan de realisatie van de Sustainable Development Goals. 
Dit artikel gaat in op knelpunten ten aanzien van de eenduidigheid en relevantie van SDG-impactinformatie en de acties die 
organisaties zelf kunnen ondernemen op dit gebied. 

Digital – Strategisch voordeel door samenwerking met start-ups
Start-ups zijn goed in het oplossen van een specifiek probleem en lopen vaak voorop als het gaat om de inzet van nieuwe 
technologie. Daarbij staat de gebruiker veelal centraal en zijn de diensten die ze aanbieden snel op te schalen. Waarom  
slagen grote bedrijven of de overheid er dan onvoldoende in om samen te werken met deze start-ups? 

Eerder verschenen Spotlight-artikelen
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Column

Het praatje bij de koffieautomaat 
heeft ook waarde
Structureel thuiswerken vraagt om andere omgang met werknemers 

Al die gesprekjes bij het koffieapparaat over niks kosten 
geld, tijd en focus, zal menig werkgever wel eens hebben 
gedacht. Maar nu de tweede golf van de coronacrisis 
over ons heen rolt, groeit het besef dat die gesprekjes 
ook een functie hebben. Medewerkers geven vanuit hun 
thuiswerkplek aan dat zij juist die spontane, niet-geplande 
interacties met collega’s missen. Onderzoek wijst zelfs 
uit dat die interacties een cruciaal ingrediënt zijn van 
creativiteit, teamproductiviteit en het gevoel erbij te 
horen. Allemaal gevolgen van de ontmoetingen bij de 
koffieautomaat die we nu missen. Veel thuiswerken heeft 
dus ook een keerzijde.

Toen we dit voorjaar bij PwC te horen kregen dat we 
alleen naar kantoor mochten komen als het strikt 
noodzakelijk was, vond ik dat eerlijk gezegd niet heel 
erg. ’s Ochtends geen gehaast meer om op tijd bij een 
vergadering te zijn, niet meer elke dag een pak aan, 
tussendoor je werkkamer eindelijk opruimen en ’s middags 
op je gemak boodschappen doen. En door de digitale 
infrastructuur konden we bijna gewoon blijven overleggen 
en brainstormen.

Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat ik blij was toen de 
maatregelen een paar maanden later werden versoepeld en 
we na eerst één dag, twee dagen in de week naar kantoor 
mochten. Ik had het koffiedrinken met collega’s toch wel 
gemist. Juist die toevallige ontmoetingen op de gang en de 
onverwachte gesprekken geven energie. Op de fiets naar 
huis zijn het juist die gesprekken waar ik altijd met plezier 
aan terugdenk. Jammer dat het van korte duur was.

Zelf zal ik het thuiswerken 
wel overleven. Ik zal niet 
wegkwijnen in eenzaamheid. 
Ook als mijn werkgever de 
komende tijd besluit dat 
werken vanuit huis voor een 
paar dagen per week de 
norm wordt. Maar dat zal 
voor vele andere werknemers 
niet gelden. We hebben 
vastgesteld dat ruwweg de 

helft van de werkenden in Nederland werk heeft dat ze 
thuis kunnen doen. Maar als thuiswerken voor die mensen 
te lang duurt, nemen bij een groot aantal van hen de stress 
en het gevoel van eenzaamheid toe, zo blijkt uit recent 
onderzoek van PwC. Op de lange termijn heeft thuiswerken 
zonder meer effect op zaken als innovatie, productiviteit en 
het welzijn van medewerkers. Volgens onze berekeningen 
kunnen de kosten oplopen van 375 miljoen tot anderhalf 
miljard euro.

Dit onderzoek is een vervolg 
op The costs and benefits 
of working from home, part 
I, waarin we naar de ‘harde’ 
gevolgen van thuiswerken 
keken. We toonden aan 
dat als iedereen die thuis 
kan werken een dag extra 
thuiswerkt ten opzichte van 
de situatie van voor de crisis, 
dat de samenleving bijna vier 
miljard euro kan opleveren. 
Dat zit hem dus vooral in minder verkeer op de weg en de 
daaruit volgende kostenbesparingen.

Maar we waren ook benieuwd naar de ‘zachte’ kanten: 
wat doet langdurig of permanent thuiswerken met 
iemand? Welke gevolgen heeft dat voor de balans tussen 
privé en werk? Wat betekent dit voor het welbevinden 
van werknemers en welke invloed heeft dat op de 
samenleving? In vergelijking met het eerste onderzoek 
waren de antwoorden op deze vragen niet zo eenvoudig 
te vinden. De gevolgen en de risico’s zijn namelijk niet 
onmiddellijk zichtbaar, minder tastbaar en moeilijker te 
kwantificeren. 

Uiteindelijk kwam onze rekensom uit op de genoemde 
kosten van 375 miljoen tot anderhalf miljard euro. De 
opbrengsten van het eerste onderzoek zijn trouwens niet 
zomaar tegen de kosten van het tweede onderzoek af te 
zetten. De kosten zijn pas op de lange termijn zichtbaar. 
Bovendien profiteren werkgevers, werknemers en de 
samenleving van de opbrengsten, terwijl de kosten van 

The costs and benefits of 
working from home, part II

The costs and benefits of 
working from home, part I

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


7Column

de ‘zachte’ organisatieaspecten bijna uitsluitend bij 
organisaties terechtkomen.

Hoe de som uiteindelijk ook uitvalt, voor organisaties 
is het nu wel belangrijk dat zij gaan nadenken over het 
werken van de toekomst. Nu is het werken op afstand nog 
vaak een kopie van de oude (kantoor)situatie. Maar als 
thuiswerken structureel wordt, zullen werkgevers een paar 
dingen anders moeten aanpakken in de omgang met hun 
werknemers. Er zijn twee sleutels tot een nieuw succesvol 
impliciet contract met de thuiswerker, zo wijst onderzoek 

uit. De eerste is om naast het managen van resultaat – 
omzet, tevredenheid, kwaliteit – ook samen vast te stellen 
hoe het resultaat tot stand is gekomen. Vertrouwen is net 
zo belangrijk als controle. De tweede is het scherp in de 
gaten houden hoe een individuele werknemer in zijn of haar 
vel zit. Een one-size-fits-allbenadering werkt niet bij zoiets 
individueel psychologisch als stress, eenzaamheid en 
mentale weerbaarheid.

Jan Willem Velthuijsen
hoofdeconoom PwC



8 Spotlight  Jaargang 27 - 2020 uitgave 4



9De controle van de ESEF-eisen aan digitale jaarverslagen

Accountancy

De controle van de ESEF-eisen 
aan digitale jaarverslagen
Wiert Smid – vaktechnisch bureau (National Office), Assurance 
Willem Geijtenbeek – vaktechnisch bureau (National Office), Assurance

Vanaf 1 januari 2021 geldt de verplichting tot elektronische deponering van het 
jaarverslag conform het European Single Electronic Format. Dit artikel gaat in op 
de controles die de accountant moet uitvoeren als gevolg van de ESEF-eisen. 

Introductie
De Europese Commissie (EC) heeft in haar 
Transparantierichtlijn (2013/50/EU) een verplichting 
opgenomen tot ‘elektronische deponering’ van de 
jaarverslagen van alle effectenuitgevende instellingen 
(EUI) binnen de EU, voor boekjaren die beginnen op of na 
1 januari 2020. 

De European Securities and Markets Authority (ESMA) 
heeft in de zogenaamde Regulatory Technical Standard 
(RTS) beschreven waaraan een digitaal jaarverslag 
moet voldoen. De kern van de RTS is de toepassing 
van XHTML als technisch formaat voor het gehele 
jaarverslag en de InlineXBRL (iXBRL) standaard voor 
het taggen (het voorzien van digitale labels) van de 
geconsolideerde financiële hoofdoverzichten op basis 
van de ESEF-taxonomie, die grotendeels gebaseerd is 
op de IFRS-taxonomie. Dit betreft de balans, de winst-
en-verliesrekening, het kasstroomoverzicht, het overzicht 
van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, en het 
overzicht van mutaties in het eigen vermogen.

XHTML maakt het gehele jaarverslag leesbaar voor 
de mens door deze te openen in een willekeurige 
webbrowser. De iXBRL-getagde informatie is leesbaar 
voor bepaalde software. Hiermee creëert ESMA de 
mogelijkheid tot (grootschalige) 
geautomatiseerde analyses van 
jaarverslagen. 

In eerdere artikelen over ESEF in 
Spotlight (uitgaves 2018-2, 2020-1 
en 2020-2) is uitgelegd wat ESEF 
is, hoe ESEF digitale transparantie 
gaat stimuleren, wat de impact 
daarvan op het rapportageproces 

Samenvatting
Met ingang van 1 januari 2021 moeten 
effectenuitgevende instellingen (EUI) voldoen aan 
de verplichting tot ‘elektronische deponering’ 
van het jaarverslag conform het European Single 
Electronic Format (ESEF) van de European 
Securities and Markets Authority (ESMA). In 
eerdere artikelen zijn het ESEF-formaat en de 
impact daarvan op het rapportageproces van 
ondernemingen en op werkzaamheden van 
de accountant besproken. Dit artikel gaat in 
op de technische en functionele controles die 
voortvloeien uit de ESEF-eisen. De accountant 
zou deze moeten uitvoeren als die assurance wil 
kunnen geven bij digitale jaarverslagen conform 
het ESEF-formaat. 

van EUI zal zijn en (op hoofdlijnen) het effect op de 
werkzaamheden van de accountant. Dit artikel gaat nader 
in op de technische kant van de werkzaamheden die de 
accountant moet verrichten. 

Onzekerheid over status, standaard en aanpak
EU-regelgeving is niet heel duidelijk over een aantal 
aspecten van het digitale jaarverslag, waaronder de rol 
van de accountant. De EC heeft dit zeer recent proberen 
op te lossen door een zogenaamde ‘Commission 
Interpretative Communication’ (C(2020) 7535 final) uit 
te geven: een integrale interpretatie van alle relevante 
EU-regelgeving die op zichzelf geen formele regel is, maar 
door aard en herkomst wel nagenoeg dezelfde werking zal 
hebben. Uiteindelijk is het aan de lokale overheden om de 

Eerdere uitgaves  
van Spotlight

https://www.rjnet.nl/uitingen/2018/4/
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definitieve instructies op dit gebied aan hun lokale EUI’s 
te geven. 

Ten tijde van het schrijven van dit artikel was nog niet 
geheel duidelijk wat het standpunt van de AFM is met 
betrekking tot de rol van de accountant in het kader van 
ESEF. Ook heeft de NBA nog geen definitieve standaard 
en/of een praktijkhandreiking gepubliceerd waar de 
accountant controlewerkzaamheden op kan baseren. 

Wel heeft de NBA, net als een aantal Europese 
zusterorganisaties, conceptversies verspreid 
van zowel een standaard als de basis voor een 
praktijkhandreiking in beperkte kring. Daarover wordt 
momenteel druk gediscussieerd. Het concept voor deze 
praktijkhandreiking is verwerkt in dit artikel.

Er blijft echter voorlopig onzekerheid bestaan over 
de definitieve standaard waaraan de werkzaamheden 
moeten voldoen en daarmee de exacte inhoud van die 
werkzaamheden. Dit artikel is gebaseerd op de stand van 
zaken per begin november 2020. 

Uitbreiding van de scope van de werkzaamheden
Het is vrijwel zeker dat in Nederland gekozen wordt 
voor de situatie waarin het jaarverslag alleen in digitale 
vorm wordt opgemaakt, gecontroleerd, vastgesteld 
en gedeponeerd. Dit wordt het ‘1 document model’ 
genoemd. Dat betekent voor de accountant dat er één 
object van onderzoek is, de set van bestanden die samen 
het digitale jaarverslag vormen, in ESEF-documentatie de 
‘taxonomy package’ (TP) genoemd.

Zoals in het voorgaande artikel over ESEF werd uitgelegd, 
zal de accountant op basis van zijn werkzaamheden 
nog steeds primair moeten vaststellen in hoeverre de 
jaarrekening, zoals die op een scherm wordt getoond, 
een getrouw beeld geeft. In aanvulling daarop zal de 
accountant ook moeten controleren in hoeverre het 

digitale jaarverslag voldoet aan de vereisten zoals 
genoemd in de RTS (hierna: de ESEF-regels). Immers, 
de EC heeft verklaard dat de ESEF-regels beschouwd 
moeten worden als ‘wettelijke vereisten’ conform de EU 
Audit Richtlijn 2014/56/EU. En daarmee is de juiste en 
volledige naleving van die ESEF-regels onderdeel van de 
accountantscontrole. 

Dat zou inhouden, dat de accountant ook moet bepalen of 
het beeld dat voortkomt uit de voor de computer leesbare 
laag van het jaarverslag, niet afwijkt of conflicteert met het 
getrouwe beeld van de voor de mens leesbare laag van 
datzelfde jaarverslag. 

Merk op dat de controle op de juiste en volledige 
toepassing van de ESEF-regels betrekking heeft op het 
gehele digitale jaarverslag.

De ESEF-regels nader bekeken 
Deze ESEF-regels zijn een verzameling van kenmerken 
met betrekking tot de techniek en de inhoud van een 
digitaal jaarverslag die zowel het karakter ‘verplicht’ als 
‘sterk aangeraden’ kunnen hebben. Verplichte regels 
vloeien rechtstreeks voort uit de RTS, terwijl het volgen 
van de regels in de ESEF Reporting Manual (RM) en de 
ESEF Conformance Suite (CS) sterk aangeraden wordt. 

Deze regels zijn gedetailleerd in genoemde documenten 
uitgewerkt. Om een goed en integraal beeld te kunnen 
schetsen van wat dit voor de controlewerkzaamheden 
als geheel betekent, zijn de regels hieronder gegroepeerd 
naar hun aard maar zal niet in detail op elke regel worden 
ingegaan. 

De invoering van ESEF heeft geen invloed op 
de controlewerkzaamheden van de accountant 
met betrekking tot het getrouwe beeld. Die 
controlewerkzaamheden blijven dus onveranderd. 

Veelvoorkomende ESEF-begrippen

•  Mapping: het bepalen van het logische verband
tussen informatie-elementen uit het jaarverslag
en XBRL-elementen uit de ESEF-taxonomie die
de inhoud van de informatie-elementen het best
definiëren.

•  Tagging: het daadwerkelijk koppelen van informatie-
elementen uit het jaarverslag aan corresponderende
XBRL-elementen in een XHTML-document.

•  Anchoring: het creëren van een nieuw,
ondernemingsspecifiek taxonomie-element (een
extensie-element) als er voor één of meerdere
informatie-elementen uit het jaarverslag geen
passend element in de ESEF-taxonomie aanwezig is.

•  ESEF-taxonomie: een bestand met digitale
gestandaardiseerde definities van de inhoud en
structuur van een jaarverslag.

•  XHTML: met XHTML is het mogelijk een op maat
gesneden opmaaktaal te ontwikkelen voor pagina’s
en applicaties op het internet.

•  Inline XBRL (iXBRL): een manier om XBRL-tags in
XHTML-documenten te integreren. Hierdoor kunnen
de voordelen van voor computers leesbare XBRL-
getagde gegevens worden gecombineerd met een
voor mensen leesbare en door de opsteller bepaalde
presentatie van een rapport.
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De verandering zit in de aanvullende controle-
werkzaamheden die de accountant moet uitvoeren om 
met een redelijke mate van zekerheid de conclusie te 
kunnen trekken dat de digitale jaarrekening, inclusief de 
relevante toelichtingen, en waar nodig getagd, in alle 
materiële aspecten voldoet aan de ESEF-regels.  

De NBA heeft in haar concept praktijkhandreiking 
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
controledoelstellingen die met behulp van handmatige 
controlewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden en 
controledoelstellingen die geautomatiseerd uitgevoerd 
kunnen worden. In dat laatste geval moet natuurlijk wel 
altijd de uitkomst van die automatische controle door een 
accountant beoordeeld en gedocumenteerd worden.

Technische eisen 
Zowel de TP zelf als de bestanden die daarin zitten, 
moeten aan de relevante bestandstechnische eisen 
voldoen. Als daarin fouten geconstateerd worden, 
bijvoorbeeld omdat een of meer bestanden niet 
leesbaar zijn, er een bestand ontbreekt of incorrecte 
bestandsnamen gebruikt zijn, heeft het geen zin voor 
de accountant om verder te gaan. In dat geval zal de 
accountant het management moeten verzoeken de 
geconstateerde technische fouten op te lossen en een 
nieuwe TP aan te leveren. 

Naast de bestandstechnische eisen zal de inhoud van 
de TP ook op een aantal specificatietechnische eisen 
gecontroleerd moeten worden. Het moge duidelijk zijn 
dat als een of meer van de bestanden in de TP niet aan 
deze regels voldoen, de accountant het management van 
de EUI moet verzoeken de geconstateerde fouten op te 
lossen en een nieuwe TP aan te leveren. 

In tegenstelling tot bestandstechnische fouten is 
het bij specificatietechnische fouten echter niet 
automatisch zo dat de accountant moet stoppen met zijn 
werkzaamheden. De inhoud van de bestanden is gewoon 
toegankelijk en een fout in een van die bestanden hoeft 
niet automatisch de inhoud van de andere bestanden 
te beïnvloeden. Het is afhankelijk van (1) de aard van de 
geconstateerde fouten en (2) de impact op de efficiëntie 
van het controleproces of de accountant moet wachten 
op foutherstel door de EUI of dat hij toch op onderdelen 
door kan gaan met de controlewerkzaamheden van 
technische eisen.

Gezien de aard van zowel de betreffende regels (technisch) 
als het object waarop deze regels worden toegepast 
(gestructureerde elektronische bestanden) ligt het voor 
de hand dat deze technische controles in hoge mate 
geautomatiseerd uitgevoerd zullen gaan worden, in theorie 
zelfs geheel zonder menselijke tussenkomst. De rol van de 
accountant bij deze technische controles zal dus vrijwel 
minimaal zijn, maar de controles zijn wel een essentiële 
stap voordat begonnen kan worden aan meer inhoudelijke 
controlewerkzaamheden op de bestanden in de TP.

Functionele eisen 
Naast technische eisen bevat de RTS ook vooral 
functionele eisen waaraan de bestanden in de TP moeten 
voldoen. Deze eisen zijn vooral gericht op het realiseren 
van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de tagging (het 
digitaal labelen van informatie door middel van XBRL) 
van de financiële informatie in de bestanden. De kwaliteit 
van de tagging is namelijk cruciaal voor de kwaliteit 
van de interpretatie en analyses van die informatie door 
computers, de door de EU zo gewenste digitale financiële 
transparantie van beursgenoteerde ondernemingen. 

De controle van de ESEF-eisen aan digitale jaarverslagen

Functionele ESEF-eisen aan het digitale jaarverslag

•  Het digitale jaarverslag bevat informatie van één
uitgevende instelling.

•  De EUI wordt geïdentificeerd op basis van de juiste
LEI-code (ISO 17442).

•  Voor getagde informatie is gekozen voor een
concept dat qua betekenis/doel het nauwst aansluit
met beschikbare concepten in de ESMA-taxonomie
(die gebaseerd is op de IFRS-taxonomie).

•  Alle relevante informatie in de geconsolideerde
financiële overzichten moet in combinatie met de
juiste valuta zijn getagd.

•  De in bijlage II van de RTS opgenomen elementen
zijn getagd en voorzien van correcte informatie.

•  Als voor specifieke informatie geen concept in de
ESMA-taxonomie voorhanden is dat aansluit qua
betekenis/doel, moet een extensie-element zijn
gedefinieerd.

•  Extensie-elementen voldoen aan specifieke eisen.
De extensie:
-  bevat geen duplicaten van bestaande elementen

uit de ESMA-taxonomie;
-  identificeert de opsteller (eigen prefix);
-  is correct in het ‘entry point’-schema opgenomen

(balansattribuut);
-  bevat labels in de taal van de rapportage en sluit

aan bij de betekenis/het doel van de data.
•  De verankering voor extensie-elementen is conform

de RTS uitgevoerd.
•  Verschillende waarden mogen niet op dezelfde

manier worden getagd.
•  Toelichtingen en grondslagen mogen niet deels

of selectief zijn getagd.
•  Het digitale jaarverslag mag geen uitvoerbare

code bevatten.
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Omdat de tagging van de financiële informatie steunt op 
het fundament van technisch correcte bestanden die ook 
voldoen aan de XML- en XBRL-standaarden, moeten de 
technische controles eerst succesvol worden afgerond 
voordat met de functionele controles van de bestanden 
kan worden begonnen. 

Deze controles zullen naar hun aard maar gedeeltelijk 
automatiseerbaar zijn, zeker in het eerste jaar. In bijna 
alle gevallen zal het de accountant zijn die een oordeel 
velt op basis van zijn werkzaamheden, geleid door een 
uitgekristalliseerd werkprogramma en met behulp van 
software die alle relevante informatie in de juiste context 
presenteert.

Informele functionele eisen
De ESEF-eisen die zijn beschreven in de RTS hebben een 
wettelijke status, maar de regels zoals genoemd in de 
RM en de CS hebben die status niet. Er is veel discussie 
geweest over wat de accountant met deze regels moet 
doen. ESMA heeft publiekelijk aangegeven dat zij deze 
regels als een belangrijk instrument ziet om het opstellen 
van digitale jaarverslagen te harmoniseren en naar een 
hoger niveau te brengen. Daar komt nog bij dat veel van 
de regels een logische doorontwikkeling zijn van de eisen 
uit de RTS.

De huidige consensus is dat de accountant de regels uit 
de RM en de CS niet formeel hoeft af te dekken met zijn 
controlewerkzaamheden. Eventuele bevindingen hebben 
daarmee ook geen gevolg voor de controleverklaring 
omdat de RTS hiervoor geen formele basis biedt. Wel zou 
de accountant de EUI kunnen wijzen op afwijkingen ten 
opzichte van deze regels als dergelijke afwijkingen aan het 
licht komen bij de controle van de formele ESEF-eisen. 

Aansluiting met het (getrouwe) beeld
Bij een digitaal jaarverslag conform ESEF heeft het getrouwe 
beeld twee kanten. Eén die leesbaar is voor de mens en 
één die leesbaar is voor computers. De uitdaging voor de 
accountant is om vast te (kunnen) stellen dat het getrouwe 
beeld voor de mens identiek is aan het beeld voor de 
computer. Uiteraard rekening houdend met de vereisten  
ten aanzien van de informatie die getagd moet worden. 

Daarvoor stelt de NBA in haar conceptpraktijkhandreiking 
de zogenaamde ‘consistente transformatie’-aanpak voor. 
Die aanpak behelst dat de accountant alleen de getagde 
informatie extraheert uit het digitale jaarverslag, een 
standaard functionaliteit van de iXBRL-standaard. Het 
resultaat is een puur XBRL-bestand, dat dus niet direct 
leesbaar is voor mensen maar wel precies die informatie 
bevat die door een computer geïnterpreteerd en (dus) 
geanalyseerd kan worden. 
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Door dat bestand vervolgens weer voor de mens 
leesbaar te maken door middel van een bekende en 
vaste set transformatieregels plus de structuren van de 
taxonomie (inclusief eventuele extensies), en vervolgens 
deze weergave te vergelijken met het originele digitale 
jaarverslag, kan de accountant heel snel vaststellen of er 
(ten aanzien van de getagde informatie) verschillen zijn in 
het beeld en zo ja, hoe significant die zijn. 

Standaard en praktijkhandreiking voor controle van 
digitale rapportages
In NBA-verband wordt gewerkt aan het afronden van 
zowel een standaard als een praktijkhandreiking. Daarbij 
worden ook regelmatig inzichten uitgewisseld met 
zusterorganisaties in andere EU-lidstaten. 

De nieuwe standaard zal niet specifiek gericht zijn 
op ESEF, maar op digitale rapportages met getagde 
informatie in het algemeen. De reden hiervoor is dat de 
NBA verwacht dat er op afzienbare termijn bij meer van 
dergelijke rapportages assurance gegeven moet (kunnen) 
worden. Het is de bedoeling dat de nieuwe standaard het 
mogelijk maakt om traditionele jaarrekeningcontroles uit 
te breiden met controlewerkzaamheden ten aanzien van 
ESEF-eisen, zodat de controlewerkzaamheden als één 
opdracht uitgevoerd kunnen worden en daarover maar 
één verklaring afgegeven hoeft te worden. 

De praktijkhandreiking zal specifiek gericht zijn op digitale 
jaarverslagen conform ESEF. Daarin zal gedetailleerd 
beschreven worden hoe elke ESEF-eis gecontroleerd 
kan worden. Ook zal de zogenaamde ‘consistente 
transformatie’-aanpak beschreven worden.

De rapportage van de conclusie van de accountant
De doelstelling voor de accountant is het verkrijgen 
van een redelijke mate van zekerheid of de set van 
bestanden die het digitale jaarverslag vormen, aan de 
voorgeschreven vereisten voldoet. Daarbij mag er geen 
sprake zijn van materiële afwijkingen van deze vereisten. 
De conclusie met betrekking tot de uitkomst van die 
werkzaamheden brengt de accountant tot uitdrukking in 
een schriftelijk rapport. Het rapport bevat een conclusie 
met een redelijke mate van zekerheid en de basis (de 
hoofdlijnen van de uitgevoerde werkzaamheden) voor 
de conclusie. Dit rapport wordt geïntegreerd in de 
controleverklaring bij de jaarrekening, bijvoorbeeld in de 
aparte paragraaf ‘Verklaring betreffende overige door wet- 
of regelgeving gestelde vereisten’.

Materialiteit en oordeelsvorming 
Bij het plannen en uitvoeren van de controle-
werkzaamheden, bij het evalueren van de uitkomsten  
van de controlewerkzaamheden en bij het vormen van 
een conclusie past de accountant materialiteit toe.  
In de context van de controle houdt materialiteit in dat 
de accountant bij zijn oordeelsvorming ten aanzien 
van de financiële informatie rekening houdt met de 

gemeenschappelijke behoeften van de stakeholders. 
De accountant overweegt niet het mogelijke effect van 
afwijkingen op specifieke individuele gebruikers, van wie 
de behoeften ver uiteen kunnen lopen. 

Een groot aantal controlewerkzaamheden kan technisch 
worden uitgevoerd en vereist nauwelijks tot geen 
oordeelsvorming. De vraag is echter hoe materialiteit moet 
worden toegepast in de controle van de ESEF-regels. 
Binnen de ESEF-regels kan de EUI immers zijn eigen 
afwegingen maken, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de manier waarop extensie-elementen gedefinieerd en 
gebruikt worden. 

Een opvatting kan zijn dat iedere fout in de tagging 
een materiële fout is. Als een onderdeel binnen 
langlopende verplichtingen getagd wordt als kortlopende 
verplichtingen, zal analysesoftware niet de juiste analyses 
verschaffen, wat weer gevolgen kan hebben voor de 
gebruikers van die analyse. Een dergelijke benadering is 
vergelijkbaar met hoe de accountant tijdens de evaluatie 
van bevindingen bij de controle van de ‘papieren’ 
jaarrekening acteert. Echter over de juistheid van de 
tagging bij entiteitspecifieke extensies is het minder 
duidelijk wanneer er sprake is van een materiële afwijking. 

De accountant doet er goed aan om in een vroeg stadium 
de EUI te verzoeken om de toegepaste oordeelsvorming 
robuust te documenteren (welke ESEF-regels, welke 
afwegingen zijn gemaakt, welke perspectieven zijn 
gehanteerd en waarom). De accountant zal zelf ook 
(voorafgaand aan de controle) moeten bepalen hoe het 
begrip materialiteit toeziet op dergelijke ESEF-vereisten. 
Het is goed mogelijk dat de accountant daarbij wel 
gedeeltelijk de behoeften van (groepen van) individuele 
gebruikers in ogenschouw gaat nemen. 

Conclusie 
De invoering van ESEF heeft impact op de wettelijke 
controle van de jaarrekening van EUI’s, maar verandert 
deze niet fundamenteel. De uitbreiding van de wettelijke 
vereisten omvat de controle van de tagging aan de hand 
van de ESEF-eisen. Deze taggingcontroles zijn nogal 
technisch van aard en vereisen de juiste tools voor een 
goede uitvoering. Sommige controles kunnen volledig 
geautomatiseerd worden, maar veel controles zullen 
deels geautomatiseerd en deels handmatig uitgevoerd 
moeten worden. Al deze controles moeten waarborgen 
dat ‘het getrouwe beeld’ zowel voor de mens als voor de 
computer niet tegenstrijdig is.  

De controle van de ESEF-eisen aan digitale jaarverslagen
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Data als fundament voor de toekomst vraagt om verbinding tussen mensen 
en data. Een betrouwbare verbinding vergt assurance op data. In dit artikel 
leest u over de Audit Highway, een van de innovaties die de verbinding en de 
assurance gaat leveren. 

In een VUCA wereld (volatile, 
uncertain, complex and 
ambiguous) gaat de rol van 
de accountant veranderen. De 
accountant zal niet (alleen) meer 
een jaarrekening in een mooi 
drukwerk certificeren, maar 
assurance geven op data. Vanuit 
zijn visie op de Future of Work en 
de Future of Finance investeert 
PwC in de toekomst van het 
accountantsberoep met innovaties 
op het gebied van realtimecontrole als een antwoord op 
de maatschappelijke vraag naar meer zekerheid. Dit doet 
PwC samen met ‘trusted third parties’ én zijn klanten. 

De in dit artikel beschreven innovatie gaat in op het 
belang van connectiviteit tussen mensen, werkprocessen, 
data en systemen en daarmee het succes van 
organisaties.

Het succes van organisaties wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door het kunnen realiseren van de 
verbinding tussen mensen en systemen op basis van 
betrouwbare data. Weten wat er intern en extern gebeurt, 
het verband weten te leggen en een beter voorspellend 
vermogen hebben, daar draait het om in de Future of 
Work en de Future of Finance. 

Databetrouwbaarheid krijgt daarbij een belangrijke 
betekenis. Hoe goed en hoe snel kan een gebruiker van 
data het verband leggen tussen de grote hoeveelheden 
beschikbare data, zowel intern als extern, voor de 
werkprocessen? En hoe snel kan de gebruiker zekerheid 

Samenvatting
De veranderende wereld vraagt om snellere 
toegang tot data en snellere besluitvorming op 
basis van data, dan wel data die gevalideerd 
zijn. Deze verandering vindt plaats in 
ondernemingen en in hoe PwC de toekomstige 
accountantscontrole ziet, namelijk een 
realtimecontrole waarbij zekerheid over data het 
fundament wordt. PwC investeert in innovatieve 
technieken die accountants en organisaties helpen 
deze zekerheid te bereiken. Een voorbeeld van 
zo’n innovatieve techniek is de Audit Highway: een 
innovatie van de controle met een techniek die 
PwC ook inzet voor zijn klanten. 

verkrijgen over de betrouwbaarheid van data als basis 
voor de besluitvorming in werkprocessen? Werkprocessen 
zijn in dit geval zowel de processen bij een onderneming 
als de processen bij de accountant van die onderneming. 
In een globaliserende wereld bieden data ook houvast 
voor de toekomst. Hoe betrouwbaarder de data en hoe 
sterker het verband tussen de data, hoe sterker het 
voorspellend vermogen van een organisatie wordt.

PwC bouwt toepassingen in de eigen controleprocessen 
en toepassingen voor werkprocessen van klanten.  
Binnen deze toepassingen worden data uit meerdere 
interne en externe bronnen nagenoeg realtime met  
elkaar verbonden. Het maakt daarbij niet uit of dit om  
‘on premise’-, cloud- of SAAS-toepassingen gaat.  

Lees meer over de Future 
of Work en de Future of 
Finance op www.pwc.nl

https://www.rjnet.nl/uitingen/2018/4/
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Het doel van deze toepassingen is om enerzijds zekerheid 
te verkrijgen over de data en anderzijds werkprocessen 
te optimaliseren en administratieve lasten te verminderen. 
Dit doet PwC op basis van technologie ontwikkeld door 
en in samenwerking met Service Heroes.

Waarom deze innovatie?
Data als bron voor besluitvorming worden steeds 
omvangrijker en complexer. Besluitvorming moet steeds 
sneller plaatsvinden. Dit gaat dan over besluitvorming 
binnen de organisatie en door stakeholders. Data 
zullen meer en meer worden ontsloten voor externe 
gebruikers. Kijk bijvoorbeeld naar het European Single 
Electronic Format-initiatief van de EU. Beursgenoteerde 
ondernemingen deponeren hun jaarrekening als 
databestand en niet meer als glanzend boekje. Bij 
dit databestand wordt assurance afgegeven. Niet 
alleen een verklaring bij een getrouw beeld; nee, ook 
assurance dat de data kloppen. Weliswaar gaat het hier 
nog om een aantal aspecten van de dataset, maar het 
begin van assurance op data is er. Als deze lijn wordt 
doorgetrokken, kan de vraag gesteld worden ‘Waarom 
nog een jaarrekening in de vorm van een arbeidsintensief 
boekje maken?’ In de toekomst zal menig gebruiker 
veel meer geïnteresseerd zijn in de onderliggende data 
én zelf zijn informatiebehoeften invullen. Nu gaat het 
nog over financiële data, maar de maatschappij vraagt 
steeds meer om niet-financiële informatie, bijvoorbeeld 
milieu-informatie. De data waarop deze informatie wordt 
gebouwd moeten dan wel betrouwbaar zijn. Uiteindelijk 
zal dan data-assurance assurance bij de jaarrekening 
gaan overvleugelen. 

Tegelijkertijd is er een applicatielandschap in silo’s 
ontstaan. Door de macht van softwarebedrijven hebben 
gebruikers grote moeite de data te ontsluiten en de 
verbinding te leggen tussen de data. Die verbinding is 
nodig om de data als houvast voor besluitvorming te 
kunnen gebruiken. Organisaties besluiten vervolgens 
om (onnodige?) grote trajecten van systeemwisselingen, 
complexe systeemintegraties, tegen hoge kosten  
te starten.

Met de nieuwe technologie kunnen data snel 
worden ontsloten over meerdere databronnen in een 
realtimeomgeving ongeacht de applicaties waarmee 
gewerkt wordt. Door deze connectiviteit worden 
werkprocessen efficiënter. Medewerkers worden niet 
meer belast met vragen over waar de data staan, welke 
applicatie geopend moet worden of in welke applicatie 
data moeten worden opgeslagen. De noodzakelijke data 
worden realtime bij elkaar gebracht en gevisualiseerd. 
De gegevens die geregistreerd moeten worden, worden 
op de juiste plaats weggeschreven zonder dat de 
medewerkers naar applicaties hoeven te gaan. Stelt u zich 
voor: de data van een patiënt bij elkaar in één visualisatie 
− de dagplanning, de medicatie, het bezoek aan de arts,
et cetera. In één oogopslag zien waar je staat met deze

patiënt. Gelijktijdig kan alles van die patiënt geregistreerd 
worden zonder van de ene naar de andere applicatie 
te moeten schakelen. Of nog erger, eerst iets op papier 
noteren en later overtypen. Ook krijgen de medewerkers 
direct toegang tot relevante achtergrondinformatie bij 
de data. Besluitvorming over systeemintegraties of het 
overstappen naar nieuwe systemen komt nu in een ander 
daglicht te staan. Kostbare data worden weer toegankelijk 
voor de werkprocessen van medewerkers, onafhankelijk 
van de applicatie die wordt gebruikt.

In de praktijk is al bewezen dat het met deze technologie 
mogelijk is tussen de 0,5 en 1 uur aan administratieve 
lasten per zorgmedewerker per dag te besparen ten 
gunste van daadwerkelijke zorgverlening. Deze toepassing 
toont dat het nu echt mogelijk is om administratieve lasten 
terug te brengen.

Het bovenstaande voorbeeld schetst een toepassing over 
meerdere databronnen binnen een organisatie. Dezelfde 
technologie kan toegepast worden in benchmarktrajecten 
waarbij een connectie kan worden gemaakt tussen 
meerdere databronnen mét een consistente datadefinitie 
bij verschillende organisaties. 

Een innovatie in de controle
PwC ontwikkelt voor de accountantscontrole 
toepassingen op basis van deze nieuwe technologie. 
We werken nu aan de uitrol naar onze praktijk en het 
klaarmaken van onze organisatie voor een nieuwe manier 
van werken, een integrale nagenoeg realtimecontrole 
van de data die ten grondslag liggen aan verantwoorde 
transacties. Via een realtimeverbinding leggen we 
integraal het verband tussen interne en externe data 
met als uitkomst zekerheid over de data én over de 
verantwoorde transacties. 

In tegenstelling tot een datadump op een specifiek 
moment in de tijd, bieden de nieuwe toepassingen een 
verbinding met de data bij de klant. Er wordt alleen 
gewerkt met die data die nodig zijn. We controleren 
het verband tussen data via algoritmes waarmee we 
de werkelijkheid (klantdata) controleren tegenover een 
berekende uitkomst (ist vs. soll). Deze innovatieve 
manier van controleren draait in de omgeving van de 
accountant. Het is de audit tool van de accountant. 
Ook de algoritmes zijn van en bij de accountant. Zo 
blijven wij onafhankelijk als accountant. Afwijkingen 
worden in een door de accountant aangestuurde 
workflow afgestemd met de klant. Dit is de Audit 
Highway. Wat bereiken we hiermee?
•  De controle is continu en terugkoppeling aan de klant is

dat ook.
•  De controle is integraal met een hoger niveau van

zekerheid.
•  Via de workflow krijgt de klant inzicht in de kwaliteit

van zijn eigen data als reflectie op de kwaliteit van zijn
werkprocessen en data.
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•   De werkzaamheden worden gespreid over het jaar, 
waardoor de bekende seizoenspiek wordt afgevlakt, 
zowel bij de accountant als bij de klant.

•   Er is meer tijd voor de relevante vraagstukken van deze 
tijd zoals fraude, continuïteit en schattingen.

De verwerking van data is gebaseerd op het principe 
‘less is better’. Alleen die data die nodig zijn om de 
noodzakelijke verbanden te leggen worden verwerkt. 
Daarmee is het verkrijgen van een datadump waarop 
de accountant zijn werkzaamheden gaat uitvoeren 
voorbij. Bovendien lost dit veel AVG-vraagstukken op. 
De klant weet precies welke data de accountant ophaalt 
en wat die ermee doet. Privacygevoelige data worden 
in de klantomgeving al gepseudonimiseerd, waarmee 
AVG-risico’s worden gemitigeerd.

In het accountantsberoep wordt veel aandacht besteed 
aan data-analytics. Data-analytics vindt plaats op 
basis van data van de klant, meestal verkregen via 
een datadump. Deze data zijn niet gevalideerd. De 
data worden geanalyseerd op bijzonderheden. Deze 
bijzonderheden moeten dan alsnog onderzocht worden. 
Pas na dit onderzoek wordt er controlebewijs verkregen. 
Dit onderzoek gebeurt op basis van risico-inschatting en 
deelwaarnemingen. Dat houdt in dat de accountant uit 
een veelvoud aan data bijzonderheden opspoort voor 
nader onderzoek. Dit gebeurt achteraf, op een specifiek 
moment in de tijd over een verstreken periode. In de Audit 
Highway gaat dit anders. De Audit Highway gebruikt 
alleen die data die van tevoren zijn geïdentificeerd als 

relevant voor de controle. Door volledig geautomatiseerd 
het verband te leggen tussen data uit verschillende 
bronnen (zowel intern als extern), verkrijgt de accountant 
direct controle-informatie, oftewel gevalideerde data. 
Die gevalideerde data stellen de accountant in staat een 
uitspraak te doen over de verantwoorde transacties in de 
jaarrekening. Hoe ziet dit er nu concreet uit in de praktijk? 
Een niet-limitatief voorbeeld:

Een periodieke salarisrun heeft plaatsgevonden.  
Wat wordt er gecontroleerd?
•   de uniciteit van het BSN-nummer van de medewerker 

(in de klantomgeving gepseudonimiseerd zodat geen 
privacygevoelige informatie bij de accountant komt);

•  de uniciteit van het contract per medewerker;
•   de verwerkte uren versus verantwoorde uren in 

de urenregistratie, inclusief overuren, ziekte-uren, 
ploegenuren et cetera, en inclusief doorvertaling naar 
bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag;

•   medewerkersinformatie in de salarisadministratie versus 
informatie in de urenregistratie (bijvoorbeeld functie);

•   brutoloon volgens de salarisadministratie (intern) versus 
brutoloon volgens de cao (externe informatie) op basis 
van functie in de salarisadministratie;

•   brutoloon versus peergroup op basis van functie;
•   berekende (inhoudingen) sociale premies versus 

verantwoorde sociale premies;
•   nettoloon op basis van de salarisadministratie versus 

uitbetaald loon volgens de financiële administratie 
versus uitbetaald loon volgens bankgegevens (externe 
informatie).
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Deze controlestappen worden volledig geautomatiseerd 
uitgevoerd in een ritme dat past bij de transactie. 
Daarmee is de controle in het moment, direct na 
het ontstaan van de transactie. Bij de controle van 
personeelskosten kan dit zijn maandelijks direct na 
afloop van de salarisrun. Dit is geen must, het kan ook 
cumulatief een paar keer per jaar, zelfs een keer per 
jaar, maar dan wordt de waarde van deze aanpak niet 
gemaximaliseerd. De controle wordt integraal over het 
gehele personeelsbestand uitgevoerd. De uitkomst wordt 
gerapporteerd in een workflow waar direct zichtbaar is:
•  de transacties die één keer door de workflow zijn

gelopen, oftewel gevalideerd zijn en geen nader
onderzoek vergen;

•  de transacties die niet aan de algoritmes hebben
voldaan, de uitzonderingen en de transacties die nader
onderzoek vergen.

Dit nadere onderzoek wordt ondersteund door een 
workflow tussen accountant en klant met optimale 
sorteer- en zoekmogelijkheden. Uitzonderingen worden 
uiteindelijk geclassificeerd als ‘alsnog akkoord na 
onderzoek’ of ‘daadwerkelijk fout’. 

Eerste ervaringen
In de pilotfase in samenwerking met klanten, is al 
gebleken dat ‘alsnog akkoord na onderzoek’ veelal 
duidt op inconsistente verwerking van data in systemen 
bij klanten. Het meest voorkomend waren verschillen 
in functieomschrijvingen tussen het urenregistratie- en 
HR-systeem. Wat betekent dit voor de organisatie? 
Denk eens aan het opzetten van formatieplannen of 
reorganisatieplannen als de data in het urenregistratie- en 
HR-systeem niet consistent zijn. Heeft de organisatie 
dan wel het juiste inzicht in bijvoorbeeld haar formatie of 
tijdsbesteding als appels met peren worden vergeleken? 
Misschien nog kwetsbaarder voor een organisatie is 
het toekennen van rechten en rollen aan functies; het 
onderwerp ‘kwetsbaar voor fraude’ komt dan wel dichtbij. 
Dit is allemaal wel te doen bij een organisatie met vijftig 
medewerkers, maar bij vijfduizend medewerkers wordt het 
toch een ander verhaal. Met geverifieerde data ontstaat er 
één waarheid in de organisatie, oftewel data-assurance. 
In tegenstelling tot data-analyse levert de Audit 
Highway daadwerkelijk controle-informatie op door de 
realtimeverbandscontrole tussen interne en externe data. 

Zoals gezegd ontwikkelt PwC de toepassingen voor de 
eigen controleprocessen én in samenwerking met Service 
Heroes ook voor de bedrijfsprocessen van klanten. 
Kijkend naar de toepassing in het accountantsberoep 
vraagt dit wel om een aantal verschuivingen in de manier 
van denken, zoals:
•  Geen control testing in de controle bij de

transactiestromen die gecontroleerd worden met
de Audit Highway. Een bekend voorbeeld is dat
maandelijks wordt vastgesteld dat de brutosalarissen
volgens de salarisadministratie aansluiten met de

verantwoorde brutosalarissen; met de Audit Highway 
stelt de accountant dit in één keer geautomatiseerd 
vast. Een ander voorbeeld is jobtime-shoptimecontrole: 
vaststellen dat uitbetaalde uren overeenstemmen 
met verantwoorde uren in een productieadministratie. 
Dit stelt de accountant geautomatiseerd vast op 
persoonsniveau. Een eventueel verschil is geen 
uitzoekwerk. Het is direct duidelijk bij welk personeelslid 
er een verschil is. Zo zijn er meer voorbeelden waar de 
accountant tot nu toe op basis van een steekproef data 
testte en waar hij dit met de Audit Highway integraal 
geautomatiseerd kan doen.

•  Integrale controle van de transacties (lees data) in
plaats van deelwaarnemingen.

•  Controle van beheersingsmaatregelen in de
geautomatiseerde omgeving zoals accessmanagement
en changemanagement zijn minder relevant voor een
oordeel over de betrouwbaarheid van data.

•  Betere grip op frauderisico’s door integraliteit versus
deelwaarnemingen.

Dat de controle geautomatiseerd en (near) realtime 
plaatsvindt, betekent voor de accountantsorganisatie:
•  een ander personeelsbestand, competenties die beter

aansluiten op de beschikbare arbeidskrachten op de
arbeidsmarkt;

•  door de verschuiving in personeel, meer tijd bij de
professional voor de zaken die er echt toe doen
en om professionele oordeelsvorming vragen; de
uitdaging voor de professional wordt groter, het beroep
aantrekkelijker;

•  en het al genoemde effect: minder piekbelasting, wat
de werkdruk ten goede komt en daarmee de kwaliteit
van de beroepsuitoefening.

Voor de gecontroleerde organisatie betekent dit:
•  inzicht in de kwaliteit van de controle en de kwaliteit

van eigen data door volledige transparantie in de
workflow;

•  controle gedurende het jaar en niet achteraf;
•  het potentieel om efficiënter te worden door

standaardisatie.

Ten slotte
In de huidige veranderende wereld is er meer en meer 
vraag naar betrouwbare data én naar een methode om de 
data uit verschillende systemen met elkaar te verbinden. 
Om aan die vraag tegemoet te komen, heeft PwC de 
Audit Highway ontwikkeld. PwC is deze technologie en de 
toepassingen daarvan zowel aan het uitrollen als aan het 
doorontwikkelen. Dit is mogelijk omdat deze technologie 
beantwoordt aan een behoefte. Klanten en trusted third 
parties staan hier achter en willen game changers zijn. 
Dit zijn partijen die de waarde zien van het terugkrijgen 
van de eigen regie op proces(ontwerp) en data én op 
continuous auditing. En die samenwerking is belangrijk 
voor PwC want ‘morgen maak je samen’!  



20 Spotlight  Jaargang 27 - 2020 uitgave 4



21Digitaal geld - contant geld in elektronische vorm

Interne beheersing en IT

Digitaal geld - contant geld 
in elektronische vorm 

Onlangs verscheen een rapport van 
de Europese Centrale Bank over de 
introductie van een digitale euro. Dit 
artikel neemt u mee in het denken over 
digitaal geld en de mogelijke gevolgen 
voor de financiële bedrijfsvoering. 

Digitaal geld – what’s new?
Men kan natuurlijk stellen dat een digitale euro al jaren 
bestaat in de vorm van giraal geld en dat een digitale euro 
in feite niets nieuws brengt, echter… giraal geld is geld dat 
op een betaalrekening staat bij een bank. Giraal geld kan 
men dus niet fysiek in de eigen portemonnee bewaren, in 
tegenstelling tot chartaal (contant) geld dat de vorm heeft 
van munten en bankbiljetten.

Digitaal geld is geld dat bestaat uit een versleutelde 
(cryptografische) code. Een deel van de code (het publieke 
deel) geeft de waarde weer (één euro) en de elektronische 
locatie (in welke elektronische portemonnee de euro zit). 
Het andere deel van de code (het private deel) bevat de 
sleutel om de elektronische portemonnee te openen (en 
de eigenaar van de sleutel is daarmee de eigenaar van 
het geld). Het eerste wereldwijd gebruikte digitale geld dat 
we vandaag de dag nog steeds kennen, is de Bitcoin, die 

in 2009 door (een) ontwikkelaar(s) onder het pseudoniem 
Satoshi Nakamoto is ontworpen.

Digitaal geld kan de vorm hebben van een zogenaamde 
digitale centralebankvaluta (‘central bank digital currency’) 
of die van een cryptovaluta (zoals Bitcoin), waarbij het 
woord crypto eigenlijk een dubbele betekenis heeft, 
namelijk in de zin van cryptografisch versleuteld en ook 
versluierd in de zin van een hoedanigheid die lijkt op die 
van traditioneel geld.

In oktober jl. verscheen een rapport van de Europese 
Centrale Bank (ECB) over de introductie van een digitale 
euro. De digitale euro waarover de ECB spreekt, is 
een digitale centralebankvaluta waarvan de creatie en 
circulatie onder toezicht staan van de ECB. De uiteindelijke 
technische vorm is op dit moment nog niet bepaald. 
Digitaal geld staat aan de creditkant van de balans van de 
Europese Centrale Banken, zoals De Nederlandsche Bank, 
zoals dat op dit moment ook het geval is bij contant geld 
in de vorm van biljetten en munten. Goud en vertrouwen 
staan aan de debetkant. Welke rol algemene banken krijgen 
is nog niet uitgekristalliseerd.

Samenvatting
Onlangs verscheen een rapport van de Europese 
Centrale Bank over de introductie van een 
digitale euro. Digitaal geld, zoals Bitcoin, is niet 
hetzelfde als giraal geld. Er zijn een aantal lastige 
vraagstukken verbonden aan digitaal geld. Zo 
moet er grip zijn op de geldcreatie én moet de 
identiteit van gebruikers worden bewaakt. Hier ligt 
een belangrijke rol voor overheden en banken. Ook 
zijn digitaal geld en digitale financiële producten 
nog risicovol omdat hier nog geen duidelijke 
regelgeving voor bestaat. De verwachting is dat 
als er officieel digitaal geld wordt geïntroduceerd 
en er regulering komt ten aanzien van digitale 
financiële producten, het gebruik ervan een vlucht 
zal nemen. 

De belangrijkste verschillen tussen giraal en 
digitaal geld:
•  Giraal geld wordt aangehouden bij een bank –

dus pas als de bank verdwijnt, verdwijnt ook je
geld.

•  Digitaal geld wordt bewaard in de vorm van een
code in je elektronische portemonnee (‘wallet’)
op je eigen computer, een usb-stick of bij een
externe bewaarder (en dat kan eventueel een
bank zijn)  – dus als je computer en daarmee je
code verdwijnt, verdwijnt ook je mogelijkheid om
aan je geld te komen.
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De belangrijkste uitdaging waarvoor de ECB en 
Europese overheden staan is om ervoor te zorgen dat de 
technologische kracht achter de ontwikkeling van digitaal 
geld optimaal wordt gebruikt en autoriteiten tegelijk greep 
houden op de geldcreatie. De belangrijkste aanpalende 
uitdaging daarbij is dat de weg naar het ontsluiten van 
de kracht van digitaal geld ligt in het creëren en bewaken 
van een digitale identiteit van de gebruikers van het 
geld. Op dat gebied zullen overheden (als uitgevers van 
identiteitsbewijzen) en banken (als verzamelaars van 
data in hun rol als poortwachter ten aanzien van het 
voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme) 
de trekkende rol krijgen.

De Nederlandse overheid en banken hebben elkaar ten 
aanzien van de digitale identiteit en toepassingen daarvan 
onder andere gevonden in de Dutch Blockchain Coalition, 
waarvan overheid, universiteiten en bedrijfsleven lid zijn 
(overigens is PwC hier ook lid van). 

De digitale euro bestaat nog niet, wel is de totale waarde 
van cryptovaluta (zoals Bitcoin, Ethereum en vele andere) 
die op dit moment al in omloop zijn ruim 350 miljard euro 
(bron: CoinMarketCap). Of we de zekerheid hebben dat 
we met deze cryptovaluta brood kunnen kopen bij de 
bakker op de hoek is momenteel nog maar de vraag. De 
voorgenomen introductie van een cryptomunt als de Libra 
door een consortium rond Facebook en de aankondiging 
van PayPal (eind oktober jl.) om cryptovaluta te accepteren 
zullen dit wel snel kunnen veranderen. Deze ontwikkeling 
lijkt ook een belangrijke drijfveer voor de ECB.

Voor organisaties komt de vraag op: Wacht ik op de 
centralebankvariant zoals de digitale euro of sta ik nu al 
ontvangsten en betalingen toe in de vorm van cryptovaluta 
zoals Bitcoin? En hoe bewaar ik mijn cryptovaluta veilig?

Digitaal geld is traceerbaar
Een belangrijk aspect van digitaal geld is de elektronische 
traceerbaarheid. Traceerbaar op dit moment of anders wel 
in de toekomst wanneer voortschrijdende technologische 
kennis (zoals quantum computing) dat met terugwerkende 
kracht mogelijk maakt. Welbeschouwd verdwijnt met de 
komst van digitaal geld het chartale (‘handje contantje’) 
karakter van geld. Dit kan betekenen dat er geen uitgaven 
meer kunnen worden gedaan buiten het zicht van 
centrale instanties om. Positief voor de bestrijding van het 
witwassen en financieren van terrorisme, negatief voor 
diegene die veel waarde hecht aan privacy en bijvoorbeeld 
zijn geliefde buiten zicht van de gezamenlijke bankrekening 
wil verrassen met een presentje.

De ECB is overigens hard aan het nadenken over hoe 
digitaal geld anoniem gemaakt kan worden. Eén van 
de oplossingen is de oprichting van een instituut dat 
zogenaamde ‘anonimiteitsvouchers’ zou kunnen aanmaken. 
Je maakt digitaal geld over naar dit instituut en krijgt 
daarvoor vouchers die je bij winkels kunt uitgeven zonder 

dat dit traceerbaar is. Dit lijkt erg ingewikkeld en zal wellicht 
niet door iedereen vertrouwd worden. Hoe dit precies in de 
praktijk zal moeten gaan werken is voor nu technisch maar 
ook vanuit een praktisch oogpunt nog niet geheel duidelijk. 
Wel wordt nadrukkelijk gekeken naar welke rol distributed 
ledger technology (DLT) zou kunnen spelen in het opzetten 
van de kritieke infrastructuur die nodig zal zijn.

Organisaties die actief zijn in een bedrijfstak waarin veel 
contant geld omgaat, zullen zich nu al kunnen afvragen wat 
de komst van digitaal geld gaat betekenen voor de manier 
waarop zij transacties afwikkelen.

Distributed ledger technology als platform  
voor digitaal geld
Laten we de technische achtergrond van digitaal geld 
nader beschouwen. Het huidige digitale geld wordt 
geregistreerd met behulp van distributed ledger technology, 
waarvan de blockchain het meest bekende voorbeeld 
is. Op de blockchain worden per digitale munt de 
transacties vastgelegd in een keten van transacties (van 
elektronisch ontstaan van de munt tot de meest recente 
ontvangende eigenaar van de munt) die wordt bewaakt 
door een protocol. Dit protocol wordt onderhouden door 
een netwerk van knooppunten (‘nodes’) die alle hetzelfde 
overzicht hebben van de keten van transacties. In feite 
werken alle knooppunten in één gemeenschappelijk 
grootboek van transacties, vandaar de naam distributed 
ledger technology.

De grote vlucht die distributed ledger technology de 
afgelopen jaren heeft genomen, niet alleen ten aanzien 
van munten, maar ook ten aanzien van fysieke ketens van 
goederen (van kalveren tot containers in de Rotterdamse 
haven), komt door de enorme groei in computercapaciteit 
en de drang van veel mensen en bedrijven wereldwijd om 
vanaf hun eigen computer mee te doen in een wereldwijde 
keten. En inmiddels hebben automatseringsgiganten zoals 
MicroSoft, IBM en SAP zich ook nadrukkelijk gemeld.

Overheden zullen eigen technologische platforms inrichten; 
naast een digitale euro zullen er weldra ook een digitale 
dollar en digitale renminbi zijn.

Digitale aandelen en obligaties
Digitaal geld is een verschijningsvorm van wat in de 
blockchainwereld technisch wordt aangeduid als een 
‘token’. Tokens, zoals de eerdergenoemde cryptovaluta 
Bitcoin en Ethereum, worden gecreëerd door een eigen 
blockchain per token op te zetten. Oftewel: een groep 
mensen kan met behulp van computers in een netwerk 
een eigen blockchain starten en daarmee een eigen 
token creëren. Niet voor niets zijn er inmiddels wereldwijd 
honderden tokens en daarmee evenzovele digitale munten.
De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld nogal wat start-ups 
gefinancierd door middel van een initial token offering (ITO). 
De start-up geeft daarbij een eigen token uit. Hier zien we 
eigenlijk een financieringsinstrument met het karakter van 
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een aandeel of obligatie samensmelten met geld dat we 
dagelijks kunnen uitgeven; alsof we bij de bakker kunnen 
betalen met aandelen Philips.

ITO’s worden ook wel aangeduid als ICO’s (initial coin 
offerings), omdat de storting op het token met name 
gebeurt met bestaande cryptomunten als Bitcoin 
of Ethereum. De kracht schuilt in de manier waarop 
tokens nadien worden verhandeld. Daarin komen 
blockchaintechnologie, cryptografische concepten als 
‘zero-knowledge proof’ en een digitaal wereldwijd netwerk 
als markt ultiem bij elkaar. Tokens kunnen op die manier 
naar verwachting van velen zelfs een grote rol gaan spelen 
in de waardeoverdracht binnen een circulaire economie.

Een ITO is een decentrale ongereguleerde manier om snel 
investeringskapitaal aan te trekken. En daar schuilt op dit 
moment ook direct het gevaar: hoe weet een investeerder 
of een ITO te vertrouwen is? De markt voor ITO’s wordt op 
dit moment namelijk nog overschaduwd door incidenten. 
Zo worden er tokens gestolen, want de codes worden 
immers niet bewaard door partijen als banken. Ook 
verdwijnen ondernemers met de noorderzon. Bewegingen 
in de koers van veel tokens lijken bovendien los te staan 
van enige inhoudelijke kennis over het wel en wee van de 
betrokken ondernemingen.

Wereldwijd denken regelgevers hard na over ITO’s. Er zijn 
inmiddels wettelijke regels geformuleerd, maar die regels 
variëren sterk tussen landen, en vaak is niet helder hoe 
ze worden toegepast. Onduidelijk is ook welke bestaande 
traditionele regels van toepassing zijn op deze manier van 
digitale crowdfunding. Als een token het karakter heeft van 
een financieel instrument, zoals een aandeel, dan gelden 
‘traditionele’ financiële wetten. Aan de white papers die 
uitgevende ondernemingen schrijven rondom ITO’s worden 
in zo’n geval wettelijke ‘prospectuseisen’ gesteld.

De officiële introductie van digitaal geld, zoals de 
digitale euro, zal mogelijk grote invloed hebben op de 
geloofwaardigheid van en vertrouwdheid met ITO’s. 
Op een directe manier omdat de investeerders vlot en 
efficiënt met officieel digitaal geld, zoals de digitale euro, 
kunnen investeren. Op een indirecte manier als door de 
introductie van officieel digitaal geld ook de populariteit 
van alternatieve wereldwijd gebruikte digitale munten als 
Bitcoin toeneemt.

Centrale bankiers en overheden zullen wellicht hopen 
dat officieel digitaal geld de alternatieve digitale munten 
verdringt, en dat is voer voor economen. De economen 
onder ons zullen zich Gresham’s law herinneren: ‘bad 
money drives out good money’ in de zin van het glimmende 
goud houdt men thuis in de kluis en het gebutste goud 
geeft men dagelijks uit.

Conclusie: op naar een digitale monetaire toekomst
Hoe de digitale euro er precies uit gaat zien en wat 
de gevolgen daarvan zijn voor organisaties, is nu nog 
niet bekend. Wel kan worden gesteld dat de huidige 
ongereguleerde digitale munten zoals Bitcoin en digitale 
tokens als financieringsinstrumenten risico’s met zich 
meebrengen vanwege een gebrek aan regels rondom 
toezicht en bescherming van gebruikers en investeerders. 
Een digitale euro zal daarnaast wel tegemoet moeten 
komen aan de menselijke wens van sommigen om zo nu 
en dan anoniem een betaling te doen, en dat is ingewikkeld 
voor iets dat een elektronisch spoor achterlaat. Wat de 
introductie van een digitale euro betekent voor financiering 
met tokens is onduidelijk. De inwoners van het land waar 
in het jaar 1602 het allereerste aandeel aan toonder werd 
verhandeld, zullen er wel raad mee weten…  
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De impact van nieuwe vereisten 
voor het beloningsbeleid en het 
remuneratierapport

Sinds eind 2019 is de herziene 
Europese Aandeelhouders-
rechtenrichtlijn in Nederland van 
kracht. In dit artikel leest u over 
de impact die dit in 2020 heeft 
gehad op het beloningsbeleid en 
het remuneratierapport over 2019 
van Nederlandse beursgenoteerde 
ondernemingen.  

De herziene Europese Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (de 
Richtlijn), die op 1 december 2019 werd geïmplementeerd 
in de Nederlandse wetgeving, leidde tot nieuwe 
vereisten voor het bezoldigingsbeleid en -verslag. 
Het bezoldigingsbeleid en -verslag moeten sinds de 
invoering van de Richtlijn op de jaarlijkse algemene 
aandeelhoudersvergadering (AVA) voor stemming worden 
voorgelegd. 2020 was daarmee het eerste jaar waarin 
deze nieuwe Richtlijn werd toegepast door Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen waarop de regelgeving 
betrekking heeft. De Richtlijn is van toepassing op 
beursvennootschappen met een statutaire zetel in een 
lidstaat van de Europese Unie (EU) waarvan aandelen zijn 
genoteerd aan een reguliere beurs in de EU.

Wijzigingen als gevolg van de nieuwe Richtlijn

Bezoldigingsbeleid 
Met de invoering van de Richtlijn in de Nederlandse 
wetgeving is het beloningsbeleid voor bestuurders en 
commissarissen bij elke wijziging en ten minste om de vier 
jaar aan een bindende stemming in de AVA onderworpen. 
Ondernemingen moeten in hun bezoldigingsbeleid 
uitleggen hoe de vorige stemming in de AVA is behandeld. 
Daarnaast is ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen 
nodig om het voorstel voor het beloningsbeleid goed te 
keuren.

Frank van Oirschot – People and Organisation, Tax & Legal
Ronny Wik – People and Organisation, Tax & Legal

Samenvatting
In 2020 werden in totaal negen voorstellen voor 
het bezoldigingsbeleid verworpen in de algemene 
aandeelhoudersvergadering, daaruit kan worden 
afgeleid dat de nieuwe stemmingsdrempel 
(75%) een grote impact heeft gehad. Op het 
eerste gezicht had de nieuwe verplichting om 
het bezoldigingsverslag in te dienen voor een 
adviserende stem een kleinere impact, aangezien 
in 2019 slechts twee ondernemingen een 
negatief advies kregen op dit rapport van hun 
aandeelhouders. Veel aandeelhouders beschouwen 
het eerste jaar mogelijk als een overgangsjaar 
en zullen naar verwachting een hogere mate van 
transparantie in de remuneratierapporten van 
2020 verlangen, mede gelet op de impact van 
Covid-19. Bovendien illustreert het AVA-seizoen 
2020 dat een transparante en open dialoog tussen 
bestuurders, commissarissen, beleggers en andere 
belanghebbenden nog belangrijker is geworden.

Governance en toezicht

Het bezoldigingsbeleid moet onder andere aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 
•  Het bevat een toelichting over de wijze waarop

het beleid bijdraagt aan de bedrijfsstrategie, de 
langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de 
onderneming.

•  Het beleid is duidelijk en begrijpelijk en geeft een 
beschrijving van de verschillende onderdelen van de
vaste en variabele bezoldigingen.

•  De wijze waarop rekening is gehouden met de loon- en 
arbeidsvoorwaarden van de werknemers bij het vaststellen
van de beloning van bestuurders wordt toegelicht.

•  De wijze waarop in het beleid rekening is gehouden met
de identiteit, missie en waarden van de onderneming, de
bezoldigingsverhoudingen binnen de onderneming en
het maatschappelijke draagvlak wordt toegelicht.
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Bezoldigingsverslag
Voorafgaand aan de invoering van de Richtlijn waren 
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen verplicht 
een remuneratierapport op te stellen op basis van 
de Nederlandse Corporate Governance Code, zoals 
gepubliceerd op 8 december 2016. Voor 2019 waren 
ondernemingen verplicht om een bezoldigingsverslag 
op te stellen conform artikel 2:135 van het Burgerlijk 
Wetboek. Uit de bezoldigingsverslagen voor 2019 blijkt 
dat beursgenoteerde ondernemingen één document 
hebben opgesteld met alle verplichte informatie 
(‘remuneratierapport’ of ‘bezoldigingsverslag’). In de AVA 
2020 moesten ondernemingen het bezoldigingsverslag 
voorleggen aan de aandeelhouders, die een advies 
mochten uitbrengen over het verslag. 

Sinds de invoering van de Richtlijn bevat het 
bezoldigingsverslag de volgende informatie over 
de bezoldiging van elke individuele bestuurder en 
commissaris:
•   het totale bedrag aan bezoldigingen uitgesplitst naar 

onderdeel, het relatieve aandeel van de vaste en 
variabele bezoldigingen, een toelichting van de wijze 
waarop het totale bedrag aan beloningen strookt met het 
bezoldigingsbeleid en hoe de bezoldigingen bijdragen 
aan de langetermijnprestaties van de onderneming, 
en de wijze waarop de gestelde prestatiecriteria zijn 
toegepast; 

•   de jaarlijkse verandering in de bezoldiging over ten 
minste vijf boekjaren, de ontwikkeling van de prestaties 
van de vennootschap en de gemiddelde bezoldiging 
van de werknemers van de vennootschap die geen 
bestuurder zijn gedurende deze periode, gezamenlijk 
gepresenteerd op een wijze die vergelijking mogelijk 
maakt;

•   het aantal toegekende en aangeboden aandelen en 
aandelenopties en de belangrijkste voorwaarden voor 
uitoefening van de rechten;

•   de gehele of gedeeltelijke terugvordering van een bonus;
•   eventuele afwijking van het besluitvormingsproces 

voor de uitvoering van het bezoldigingsbeleid inclusief 
een toelichting van de aard van de uitzonderlijke 
omstandigheden en met vermelding van de specifieke 
onderdelen waarvan wordt afgeweken; 

•   de in artikel 2:383c tot en met e BW genoemde 
informatie, waaronder de vereisten voor de jaarrekening 
met betrekking tot de openbaarmaking van de 
bezoldiging van de bestuurders vóór de invoering 
van de Richtlijn. Als gevolg hiervan vraagt de wet dat 
ondernemingen de beloningsbedragen die ten laste van 
de vennootschap zijn gekomen naast de toegekende of 
verschuldigde beloningsbedragen openbaar maken.

Reactie van ondernemingen en aandeelhouders  
op de nieuwe vereisten 

Observaties uit het AVA-seizoen 2020
Zoals eerder is aangegeven was dit het eerste jaar dat 
ondernemingen de nieuwe Richtlijn moesten toepassen. 
Onderzoek naar de AVA’s van dit jaar levert enkele 
inzichten op over de impact van de Richtlijn op het 
bezoldigingsbeleid en -verslag.

Bezoldigingsbeleid
De meeste Nederlandse beursgenoteerde 
vennootschappen waarvan aandelen zijn genoteerd aan 
een reguliere beurs in de Europese Unie hebben een 
voorstel voor het beloningsbeleid op de agenda van 
de AVA van 2020 staan. De uitzondering waren enkele 
ondernemingen met een beleid dat niet ouder was 
dan vier jaar en dat al in overeenstemming was met de 
nieuwe vereisten. Voor veel ondernemingen waren alleen 
bepaalde verfijningen en aanvullingen op het beleid nodig 
om te voldoen aan de strengere en meer gedetailleerde 
regelgeving. Een stemmeerderheid van ten minste 75% 
was noodzakelijk om het herziene beleid op de AVA 2020 
vast te stellen. Voor een voorgesteld bezoldigingsbeleid 
dat is weggestemd, moet de raad van commissarissen 
de dialoog met de aandeelhouders en belanghebbenden 
voortzetten en deze input gebruiken voor een nieuw 
voorstel in de AVA van 2021.

De vereisten conform artikel 2:135b overlappen 
deels met de vereisten die in artikel 2:383c tot 
en met e BW aan de orde komen. Op grond van 
dit onderdeel moeten beursvennootschappen 
de in artikel 2:383c tot en met e BW genoemde 
informatie opnemen in het bezoldigingsverslag, 
voor zover die informatie niet al deel uitmaakt van 
artikel 2:135b lid 4. 
Op grond van artikel 2:383c tot en met e BW 
moeten in de toelichting bij de jaarrekening 
onder meer de verschillende soorten bezoldiging 
voor iedere bestuurder en commissaris worden 
uitgesplitst en wordt mededeling gedaan van de 
gestelde doelen waarvan bonussen afhankelijk 
zijn (artikel 2:383c lid 1 BW). De bedragen die in 
het verslagjaar ten laste van de onderneming zijn 
gekomen, worden toegelicht. Daarnaast wordt 
informatie verstrekt over de bezoldiging in de 
vorm van aandelen (artikel 2:383d BW) en over 
de leningen, voorschotten en garanties die ten 
behoeve van bestuurders en commissarissen 
kunnen worden verstrekt (artikel 2:383e BW). 
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Uit het herziene bezoldigingsbeleid dat in 2020 aan de 
AVA’s is voorgelegd en de stemmingsuitslagen komen de 
volgende aandachtspunten naar voren: 
•  Voorstellen voor aanzienlijke verhogingen van de vaste 

beloning of (lange termijn) variabele beloningen worden
over het algemeen afgewezen, tenzij er een duidelijke 
motivering wordt gegeven die ook vanuit het oogpunt 
van de aandeelhouders aanvaardbaar is.

•  Het wordt verwacht dat de beloning van de uitvoerende
bestuurders in overeenstemming is met de beloning 
bij vergelijkbare ondernemingen, bijdragen aan de
langetermijnbelangen en duurzaamheid van de 
onderneming en daarnaast redelijk is in vergelijking
met de beloning van andere werknemers binnen de
onderneming (interne beloningsverhouding).

•  Hoe het maatschappelijk draagvlak is meegenomen in 
de formulering van het beloningsbeleid kan beter worden
toegelicht. Nu bevestigt de raad van commissarissen 
doorgaans dat rekening wordt gehouden met het
maatschappelijke draagvlak zonder verdere uitleg over
de wijze waarop.

•  De belangstelling voor onderwerpen op het gebied van 
‘Environmental, Social en Governance’ (ESG) en de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) is toegenomen 
als gevolg van maatschappelijke vraagstukken en de 
wetenschap van de klimaatverandering, die op hun 
beurt ook de verwachtingen van de werknemers hebben 
beïnvloed. De toenemende trend om ESG-indicatoren op
te nemen als prestatievoorwaarden wordt ondersteund
door regelgeving zoals de implementatie van de Richtlijn 
en door institutionele investeerders. In het geval van 
verwachte of werkelijke (slechte) financiële prestaties
worden de veelal nog beperkt gedefinieerde kwalitatieve
ESG-prestatievoorwaarden zwaar onder de loep genomen 
door aandeelhouders. Het is daarom van groot belang dat 
ondernemingen zowel in hun beloningsbeleid als in hun 
remuneratierapport goed uitleggen wat hun doelstellingen 
zijn en hoe deze doelstellingen bijdragen aan de strategie, 
het langetermijnbelang en de duurzaamheid. Vooral in
de Covid-19-periode is reputatieschade een risico als 
ondernemingen dit niet goed kunnen uitleggen.

•  Een doorlopende dialoog met de aandeelhouders 
en andere belanghebbenden is van groot belang
om draagvlak te creëren voor wijzigingen in het 
beloningsbeleid en de daaruit voortvloeiende feitelijke 
beloning van bestuurders en commissarissen.

Bezoldigingsverslag
Uit de bezoldigingsverslagen voor 2019 blijkt dat 
de meeste ondernemingen de ontwerprichtsnoeren 
van de Europese Commissie met betrekking 
tot de gestandaardiseerde presentatie van het 
bezoldigingsverslag (de EC-richtsnoeren) nog niet 
beschouwen als standaardpraktijk. In plaats daarvan 
hebben veel ondernemingen de vorm van het 
bezoldigingsverslag alleen gewijzigd als er op grond van de 
nieuwe vereisten aanvullende informatie nodig was, terwijl 
overgang op de gestandaardiseerde presentatie van het 
bezoldigingsverslag wordt uitgesteld tot de publicatie van 
de definitieve EC-richtsnoeren waarvoor nog geen datum 
bekend is. 

In het bijzonder hebben ondernemingen verschillende 
interpretaties en keuzes gemaakt met betrekking tot (1) 
op aandelen gebaseerde betalingen, (2) toelichting van 
prestatiecriteria en (3) de vijfjaarlijkse vergelijking van de 
bestuurdersbezoldigingen met de bedrijfsprestaties:
1.  Er was een gemengde praktijk met betrekking tot de

beloningsbedragen en de reële waarden die werden
vermeld voor op aandelen gebaseerde betalingen.
Voor de totale beloning per bestuurder hebben veel
ondernemingen alleen het bedrag vermeld dat in de 
IFRS-jaarrekening als last is opgenomen. Op basis van 
de nieuwe Richtlijn zal echter ook het bedrag van de 
bezoldiging ‘toegekend of verschuldigd’ gedurende het
meest recente boekjaar aan individuele bestuurders
moeten worden vermeld. Voor op aandelen gebaseerde
betalingen die in de loop van het jaar onvoorwaardelijk
zijn geworden, moeten ondernemingen daarom ook
de reële waarde op de datum waarop de toezegging
onvoorwaardelijk wordt vermelden.

De impact van nieuwe vereisten voor het beloningsbeleid en het remuneratierapport

Figuur 1  Prestaties van de bestuurders in het gerapporteerde boekjaar
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2.  Hoewel ondernemingen de specifieke
prestatiedoelstellingen en de feitelijke prestaties ten
opzichte van de doelstellingen bekend moeten maken, 
hebben veel ondernemingen in het remuneratierapport,
althans met terugwerkende kracht, alleen algemene 
informatie verstrekt over de wijze waarop zij de
prestatiecriteria hebben toegepast. Om aan te tonen 
hoe de totale beloning in overeenstemming is met
het beloningsbeleid, moeten ondernemingen zowel
cijfermatige als verhalende informatie verstrekken.
Figuur 1 toont hoe de toegepaste prestatiecriteria op
basis van de niet-bindende EC-richtsnoeren openbaar
zouden moeten worden gemaakt.

3.  Op basis van de ontwerprichtsnoeren van de EC kan de 
jaarlijkse verandering in de vijfjaarlijkse vergelijkingstabel
voor alle individuele leden van de raad van bestuur 
(dus ook de commissarissen) worden gepresenteerd
als percentage of, als dit voor de lezer zinvoller is, als 
een absoluut getal (zie figuur 2). Veel Nederlandse
ondernemingen hebben echter vooralsnog gekozen 
om in de vijfjaarlijkse vergelijkingstabel de werkelijke
waarden van de bezoldiging in een bepaald jaar te tonen
in plaats van de jaarlijkse veranderingen.

Eumedions evaluatie van het AVA-seizoen 2020 
De Nederlandse aandeelhoudersverenigingen Eumedion, 
de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Vereniging 
van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) 
hebben aandacht voor bestuurdersbeloningen in hun 
gesprekken met ondernemingen en tijdens de jaarlijkse 
AVA’s. De twee speerpunten van Eumedion voor het 
AVA-seizoen 2020 waren de beloning van bestuurders en 
de impact van klimaatverandering.

In zijn evaluatie van het AVA-seizoen 2020 heeft Eumedion 
een overzicht gegeven van zijn aanbevelingen in de 
Speerpuntenbrief 2020 en de hoogtepunten van de 
AVA-stemmingsuitslagen. Samenvattend heeft Eumedion 
de volgende bevindingen met betrekking tot de bezoldiging 
van bestuurders en het remuneratierapport gerapporteerd: 
•  Een groot aantal Nederlandse beursgenoteerde

ondernemingen heeft met individuele aandeelhouders, 
aandeelhoudersorganisaties en stemadviesbureaus
afspraken gemaakt over een conceptvoorstel tot 
wijziging van het beloningsbeleid voor bestuurders en
commissarissen.

•  De Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen waren
over het algemeen terughoudend om de EC-richtsnoeren
aan boord te nemen, omdat deze richtsnoeren niet zijn
afgerond en de ondernemingen de structuur van het 
remuneratierapport mogelijk opnieuw moeten wijzigen 
op basis van de definitieve versie van de richtsnoeren.

•  De ondernemingen werden in het bijzonder
aangemoedigd om een duidelijke afstemming van 
de beloning van het management op de strategie 
en de prestaties van de onderneming aan te tonen
in het remuneratierapport. De huidige Nederlandse
marktpraktijk is om per prestatiemaatstaf voor de
bonus openbaar te maken of de uitkomst ‘below 
target’, ‘at target’ of ‘above target’ was. Een aantal
ondernemingen heeft al een volgende stap gezet door 
per prestatiemaatstaf de werkelijke uitkomst ten opzichte 
van de doelstelling bekend te maken.

•  De nieuwe stemdrempel van 75% voor de vaststelling 
van een nieuw beloningsbeleid heeft grote gevolgen
gehad, aangezien bij negen ondernemingen de
voorstellen voor het beloningsbeleid door de AVA zijn
verworpen. Bovendien hebben drie ondernemingen hun
voorstellen voor het bezoldigingsbeleid ingetrokken.

Figuur 2  Vergelijkende tabel van de bezoldiging en de bedrijfsprestaties over de laatste vijf gerapporteerde boekjaren (RFY) 
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•  2020 was het eerste jaar dat aandeelhouders van 
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen de
mogelijkheid hadden om een adviesstem uit te brengen
over het bezoldigingsverslag. De AVA’s van slechts twee
ondernemingen hebben een negatief advies uitgebracht 
over het remuneratierapport (meer dan 50% van de 
stemmen tegen). Bij acht ondernemingen stemde echter
tussen de 20% en 50% van de aandeelhouders tegen 
het bezoldigingsverslag.

Vooruitzichten
De bezoldiging van de bestuurders was veruit het meest 
controversiële onderwerp tijdens het AVA-seizoen 2020. 
Aangezien 24 van de 50 controversiële stemmingen (dat 
wil zeggen ten minste 20% tegen) betrekking hadden 
op dit onderwerp, is het duidelijk dat de bezoldiging 
van bestuurders ook in 2021 hoog op de agenda van 
de raad van commissarissen moet staan (zie ook 
‘Speerpuntenbrieven 2021’).

Als de AVA het voorgestelde beleid niet goedkeurt, 
zal de raad van commissarissen de dialoog met de 
aandeelhouders en stakeholders moeten voortzetten en 
deze input moeten gebruiken voor een nieuw voorstel 
voor het bezoldigingsbeleid. Zoals beargumenteerd 
door Morgan Stanley (in een rapport gepubliceerd in mei 
2020), kan een mislukte ‘say on pay’-stemming duiden 

op een gebrek aan betrokkenheid of een verkeerde 
afstemming tussen het management van de onderneming 
en haar belanghebbenden/aandeelhouders en ook de 
onderliggende zorgen van de aandeelhouders over 
de prestaties en de strategie van de onderneming 
benadrukken.

Gezien de focus op bestuurdersbeloningen en de 
toelichting van bestuurdersbeloningen, is het duidelijk dat 
ook het bezoldigingsverslag voor 2020 hoog op de agenda 
moet staan. In het bijzonder moeten ondernemingen 
duidelijke informatie verstrekken over de wijze waarop zij 
de prestatiecriteria hebben toegepast om aan te tonen 
dat de totale beloning in overeenstemming is met het 
beloningsbeleid en de huidige situatie.

Conclusie
Aandeelhouders, stakeholders en de maatschappij 
in brede zin hebben meer invloed op de beloning van 
bestuurders en commissarissen dan ooit tevoren. Het 
gebruik van deze invloed wordt verder gestimuleerd 
door de externe wereldwijde impact van Covid-19. Het 
is aan ondernemingen om te laten zien dat ze de situatie 
begrijpen en te handelen naar alle ontvangen input. Deze 
input kan afkomstig zijn van meerdere stakeholders en de 
samenleving, en kan zelfs verder gaan dan beloning, zoals 
diversiteit in de bestuurskamer.  

Speerpuntenbrieven 2021
Uit de Speerpuntenbrief 2021, die Eumedion op  
12 oktober jl. naar de Nederlandse beursgenoteerde 
ondernemingen heeft gestuurd, komen twee 
speerpunten naar voren voor het AVA-seizoen 2021: 
klimaatrapportages en bestuurdersbeloningen. 
Eumedion vindt dat bestuurders ook de ‘pijn’ van de 
huidige coronacrisis moeten voelen als de onderneming 
zich gedwongen ziet overheidssteun aan te vragen, 
werknemers te ontslaan of het dividend (fors) te verlagen 
of te schrappen. In dergelijke situaties verwacht Eumedion 
dat de raad van commissarissen tijdelijk het vaste salaris 
verlaagt, de 2020-jaarbonus schrapt en/of in 2021 geen 
(voorwaardelijke) prestatieaandelen of -opties toekent.
De drie speerpunten uit de VEB Speerpuntenbrief 2021, 
die de VEB op 28 oktober jl. naar de Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd, zijn 
scenarioanalyse (de gevolgen van de Covid-19- 
pandemie), uitkering aan aandeelhouders en niet-
financiële informatie (vooral ten aanzien van ESG-
gerelateerde kwesties). Als stakeholders worden 
benadeeld door maatregelen van de onderneming, 
stelt de VEB voor dat dit ook gereflecteerd wordt in 
de beloning van bestuurders, bijvoorbeeld door geen 
variabele beloning toe te kennen. Commissarissen 
moeten hun discretionaire bevoegdheid inzetten om 
ongepaste beloning te voorkomen. 
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De ‘good’ in ‘good governance’

De schok van een crisis geeft altijd een goed moment 
voor reflectie. Zo ook de coronacrisis en de economische 
schok die daar het gevolg van is. Sinds maart werd een 
omvangrijk steunpakket opgezet en uitgewerkt voor 
ondernemingen in nood. Overheid en bedrijfsleven, 
publiek en privaat, hebben elkaar nodig als nooit tevoren. 
Gezamenlijk staan zij voor de enorme uitdaging om de 
economische, maatschappelijke en sociale gevolgen van 
de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarbij kwamen 
echter ook direct discussies los over welke ondernemingen 
wel en geen steun ‘verdienen’. Publiek verworven geld 
dat overgaat naar private ondernemingen is een gevoelig 
onderwerp. Belastinggeld moet alleen ten goede komen 
aan ondernemingen die iets goeds doen voor onze 
samenleving, was het geluid. De ontvanger van steun 
moet ook de publieke waarden omarmen, iets toevoegen 
aan de samenleving. Maar welke ondernemingen doen 
dat voldoende? Deze vraag was nog nooit zo prominent 
aan de orde geweest. De coronacrisis vormt daarmee 
een natuurlijk moment om na te denken over wat wij als 
samenleving  eigenlijk goed en fout vinden als het over 
ondernemingen gaat. En in navolging daarop: wat betekent 
dat voor de governance van die ondernemingen? Die 
governance zou ons immers ook iets moeten zeggen over 
goed of fout bij de betreffende onderneming. Wat betekent 
de ‘good’ in het veelgebruikte ‘good governance’ eigenlijk?

De onderneming en het sociaal contract
Over goed en fout van een mens of van een staat zijn 
bibliotheken volgeschreven. In de westerse filosofie begint 
dat al bij Plato, die met zijn Politeia zo’n 2400 jaar geleden 
aan de basis stond van het denken over wat het zijn van 
een goed mens en een goede staat inhoudt. Sindsdien 
is dit een prominent onderwerp van filosofie geweest. 
Het debat over goed en fout van een onderneming 
wordt ook gevoerd, maar de opvattingen over wat men 
verwacht (goed) en wat men veroordeelt (fout) zijn minder 
vergaand; dit vraagstuk is immers veel nieuwer. Dat is 

Wouter Amersfoort – Public Sector, Tax Legal

Samenvatting
Tijdens de coronacrisis hebben ondernemingen 
in nood steun ontvangen van de overheid. 
Over de bijdrage van publiek geld aan 
private ondernemingen ontstaat discussie 
in de samenleving. Bijvoorbeeld over welke 
ondernemingen steun verdienen en hoe de 
governance van die ondernemingen hun 
maatschappelijke waarde uitdrukt. In mei van dit 
jaar hebben 25 hoogleraren ondernemingsrecht een 
oproep gedaan tot een minder vrijblijvend kader 
voor goed ondernemingsbestuur. Hun voorstel is de 
maatschappelijke verankering van ondernemingen 
te borgen aan de hand van drie pijlers: ‘responsible 
corporate citizenship’, ‘corporate purpose’ en het 
afleggen van verantwoording hierover. Kunnen 
we daarmee een nieuwe maatstaf voor ‘good 
governance’ ontwikkelen? 

Governance en toezicht

merkbaar in de discussies die oplaaiden over aanspraken 
op overheidssteun. Over Booking.com klonk in de media 
bijvoorbeeld het geluid dat het aan de verkeerde kant zat, 
vanwege grote winsten en uitkeringen in het verleden die 
zich moeilijk verhouden met het ontvangen van steun in 
moeilijker tijden. Goed gedrag betekent dus sparen als 
het goed gaat, of in ieder geval niet het collectiveren van 
verlies na het individualiseren van winst, zoals de steun aan 
Booking.com in de media ook wel gekarakteriseerd werd. 
Daargelaten of dat waar en terecht is, is de kern wel dat 
nog niet volledig uitgekristalliseerd is wat de samenleving 
van bedrijven verwacht. Volgens het ‘Rijnlandse model’, 
dat in het Burgerlijk Wetboek en in verschillende 
governancecodes als uitgangspunt geldt, moet een 
onderneming rekening houden met haar stakeholders en 

‘Good governance’ is een gevleugelde term, maar hoe definieer je ‘goed’ 
voor ondernemingsbestuur? Hoe dragen goede ondernemingen bij aan de 
samenleving? En hoe bepalen we de grens tussen goed en slecht? Vragen die 
opkomen tijdens de coronacrisis, als publiek en privaat bij elkaar komen in de 
steunmaatregelen.
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streven naar langetermijnwaardecreatie. De overheid heeft 
bij haar afwegingskader voor steunverzoeken bij individuele 
bedrijven dan ook het Rijnlandse model als uitgangspunt 
genomen. Eenvoudig en kortzichtig winstbejag is dus niet 
de norm voor een goede onderneming, maar ook dat biedt 
maar beperkt houvast. 

Er werd, mede in dit kader, ook wel opgeroepen tot een 
‘nieuw sociaal contract’, omdat het huidige barsten 
vertoonde in een wereld waarin we voor het eerst sinds 
lange tijd weer als volledige samenleving op elkaar 
aangewezen waren met eenzelfde doel: de bestrijding van 
een virus. Waarom zouden vooral ondernemingen steun 
moeten ontvangen, terwijl de eerste klappen worden 
opgevangen in de zorg en door zieke burgers zelf? De 
plaats van de onderneming in het sociaal contract is niet 
duidelijk. De rechtsorde volgende uit het sociaal contract 
is gebouwd op de verhouding tussen burger en overheid. 
De onderneming heeft daarin geen goed doordachte 
plaats gekregen, maar is in de afgelopen eeuw wel een 
steeds belangrijker factor in de samenleving geworden. 
Ondernemingen zijn belangrijk en machtig, maar tijdens 
de coronacrisis is ook duidelijk geworden dat hun positie 
in de samenleving nog niet volledig doordacht is. In welke 
mate moeten zij zich verantwoorden over hun doel in de 
samenleving en de bijdrage die zij leveren aan het oplossen 
van belangrijke maatschappelijke problemen? 

Medio mei werd dit debat een belangrijke impuls gegeven 
door een oproep van 25 hoogleraren ondernemingsrecht 
in het tijdschrift ‘Ondernemingsrecht’. Zij deden een 
oproep tot een minder vrijblijvend kader voor goed 
ondernemingsbestuur. Er zou een wettelijke basis en 
verankering moeten komen voor wat ook wel ‘good 
corporate citizenship’ en een ‘corporate purpose’ 
wordt genoemd. Leg vast, is dus de oproep, wat er 
van ondernemingen mag worden verwacht op deze 
onderwerpen en laat ze daar verantwoording over afleggen. 
Dat de oproep werd onderschreven door 25 van de in 
totaal 31 Nederlandse hoogleraren ondernemingsrecht,  
is veelzeggend.

De Nederlandse wetgeving biedt op dit moment 
een beperkt kader voor goed bestuur. Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over 
bestuurdersaansprakelijkheid, tegenstrijdig belang en meer 
van zulke basale onderwerpen. Evidente bepalingen van 
wat in ieder geval niet de bedoeling is, maar wat ‘goed 
bestuur’ is, blijft op basis van de huidige wetgeving veelal 
onduidelijk. De constatering dat goed in ieder geval ‘niet 
fout’ inhoudt, helpt de praktijk nog niet verder. Ook voor 
zelfregulering op dit onderwerp is nog weinig aanleiding. 
Er zijn geen wettelijke bepalingen die bestuurders of 
commissarissen verplichten hierover iets (concreets) vast 
te leggen. 

Corporate governance, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de 
Nederlandse Corporate Governance Code, geeft al meer 

(praktische) duiding. De Corporate Governance Code, 
maar ook andere governancecodes die in meer of mindere 
mate daarop gebaseerd zijn geven praktische duiding bij 
een aantal onderwerpen uit het ‘stakeholderdenken’. Op 
basis van het stakeholderdenken moet een onderneming, 
kortweg, de belangen van haar stakeholders meewegen en 
sturen op waardecreatie op lange termijn met inachtneming 
van de belangen van de stakeholders. Een mooi idee, 
maar in de praktijk wordt het vooral uitgelegd als niet het 
tegenovergestelde: een onderneming moet zich niet enkel 
richten op het creëren van aandeelhouderswaarde op korte 
termijn. Praktische duiding die kan helpen, maar alsnog 
weinig invulling geeft bij wat goed ondernemingsbestuur 
nu wel inhoudt. Daarnaast wordt als kritiek ook wel 
genoemd dat ondernemingen zich vooral op het Rijnlandse 
model beroepen als het ze uitkomt, maar er verder weinig 
proactief mee omgaan. Daar moet dus verandering in 
komen.

Oproep tot verankering van  
goed gedrag van ondernemingen
In het artikel in ‘Ondernemingsrecht’ wordt een oproep 
gedaan om goed gedrag van ondernemingen op 
drie fronten te verankeren: ‘responsible corporate 
citizenship’, een ‘corporate purpose’ en het afleggen 
van verantwoording hierover. Het winststreven van een 
onderneming blijft uiteraard het uitgangspunt, dat borgt 
immers het bestaansrecht van een onderneming, maar 
om een goede onderneming te zijn, moet zij de genoemde 
uitgangspunten wel integreren in dat winststreven.

Onder responsible corporate citizenship moet worden 
verstaan dat de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen wettelijk verplicht de onderneming op 
een verantwoorde wijze aan het maatschappelijk verkeer 
laten deelnemen. Denk daarbij in eerste instantie aan het 
vastleggen van doelstellingen ten behoeve van het milieu 
en klimaat, maar ook aan onderwerpen als belastingmoraal, 
beloningsverhoudingen, diversiteit, ruimtelijke leefbaarheid 
en, uiteraard, publieke steunaanvragen. De auteurs 
van het artikel stellen dit voor naar voorbeeld van de 
Zuid-Afrikaanse wetgever, die heeft vastgelegd dat de 
onderneming ervoor moet zorgen dat zij wordt gezien als 
een verantwoordelijk ‘corporate citizen’.

Een corporate purpose is al verplicht in Frankrijk, waar 
wettelijk is vastgelegd dat de raison d’être van de 
onderneming onderdeel moet zijn van de statuten. Daarin 
zou volgens de oproep dus ook in Nederland moeten 
worden vastgelegd welk uiteindelijk doel in de samenleving 
de onderneming nastreeft en welke waarden en beginselen 
daarbij leidend zijn. Veel ondernemingen hebben op 
dit moment al een corporate purpose en leggen in 
jaarberichten, transparantie- of maatschappelijke verslagen 
al verantwoording af over de wijze waarop zij deze purpose 
nastreven. Toch zou het verankeren hiervan in de statuten 
een nadere duiding van de onderneming en de taak van de 
bestuurders en commissarissen geven.  
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Voor de taakvervulling van bestuurders en commissarissen 
zijn de statuten immers leidend en kaderstellend.

Tot slot luidt de oproep om in de jaarrekening en het 
bestuursverslag verantwoording over deze onderwerpen 
af te leggen. Zo wordt een onderneming verplicht om 
verslag te doen over de wijze waarop zij op verantwoorde 
wijze deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. Voor 
veel ondernemingen is dit nu, in meer of mindere mate, 
al praktijk, maar met een wettelijk kader zal dit minder 
vrijblijvend zijn.

Op basis van deze drie pijlers worden ondernemingen 
dus uitgedaagd en verplicht om hun rol en positie in de 
samenleving duidelijk te maken. Door ondernemingen vast 
te laten leggen dat en hoe zij hun rol als verantwoordelijk 
‘bedrijfsburger’ vervullen, kunnen we ons als samenleving 
ook een duidelijker beeld vormen van welke rol 
ondernemingen precies spelen. Het voorstel past in de 
huidige ontwikkelingen, gelet op de praktijk in enkele 
andere landen en het feit dat veel ondernemingen ook 
al een purpose hebben vastgelegd en transparant 
verantwoording afleggen over hun maatschappelijke 
positie. Wat dit voorstel echter wel doet, is hiervoor een 
kader stellen en ondernemingen verplichten om er proactief 
op te handelen. De vrijblijvendheid die er tot nu toe was 
voor ondernemingen om hun doel en rol in de samenleving 
wel of niet vast te leggen, gaat eraf volgens het voorstel.

Ontvangst
De reacties op het voorstel zijn divers geweest. Sceptici 
noemen dat je een ontwikkeling als deze niet kunt 
forceren en dat het juridisch lastig is. Is een bestuur 
straks bijvoorbeeld aansprakelijk als blijkt dat het zijn 
corporate purpose te weinig naleeft? Advocaten die op het 
voorstel gereageerd hebben, zien vooral nieuwe gronden 
voor rechtszaken van bijvoorbeeld milieuorganisaties 
of aandeelhouders die voor de rechter beleid willen 

afdwingen. Er zijn echter ook positieve geluiden. Juist in 
deze tijden, nu we als samenleving staan voor enorme 
maatschappelijke uitdagingen, is het belangrijk te weten 
wat we, bedrijf, burger en overheid, van elkaar mogen 
verwachten. Publiek en privaat komen daarin nader tot 
elkaar en lopen financieel gezien door de steunmaatregelen 
zelfs in elkaar over. Dan is het ook belangrijk om 
het gesprek te kunnen voeren over de vraag of we 
dezelfde publieke waarden verwachten terug te zien bij 
ondernemingen die (deels) publiek gefinancierd worden. 

Conclusie
In de praktijk is duidelijk te zien dat publieke en private 
partijen elkaar moeten vinden om de economische, 
maatschappelijke en sociale uitdagingen van de komende 
jaren het hoofd te kunnen bieden. De overheid is 
daarin belangrijk voor de financierende en faciliterende 
kracht, maar ontleent daarin haar legitimiteit aan 
verplichte transparantie, openheid en (maatschappelijke) 
doelgerichtheid. Zo kunnen we als samenleving 
controleren of we vinden dat de overheid het goed doet 
en hebben we daar inspraak op. Van ondernemingen 
die nauw samenwerken met de overheid en die door 
bijvoorbeeld steunmaatregelen of hun activiteiten publiek 
en privaat bij elkaar brengen, mag eenzelfde duidelijkheid 
en transparantie worden verwacht. In die zin lijkt dit dan 
ook een goed moment om het debat over de ‘good’ in 
‘good governance’ te voeren. Nu meer dan ooit, zouden 
we ons af moeten vragen wat we verwachten van de rol 
van ondernemingen in onze samenleving. De oproep 
in het tijdschrift Ondernemingsrecht lijkt daarmee een 
belangrijke eerste steen in de vijver te hebben geworpen. 
Mogelijk pakt de wetgever hierin de handschoen op. Nog 
wenselijker zou het natuurlijk zijn als dat niet nodig blijkt 
en deze transitie in governance niet op een juridische 
grondslag hoeft te bogen. Wat in ieder geval een goede 
en belangrijke ontwikkeling is, is dat het debat hierover 
gevoerd wordt.  
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Prinsjesdag 2020: ontwikkelingen 
in de winstbelasting
Maarten de Wilde – Knowledge Centre, Tax
Merel Mookhoek – Knowledge Centre, Tax

Op en rond Prinsjesdag publiceerde het kabinet zijn plannen voor 2021 met 
daarin een groot pakket belastingmaatregelen. Welke ontwikkelingen in de 
vennootschapsbelasting kunt u dit jaar verwachten?

Inleiding 
Op 15 september 2020 publiceerde het kabinet zijn 
belastingplanstukken met daarin een flink aantal 
maatregelen in de vennootschapsbelasting. Daarnaast 
publiceerde het kabinet het al aangekondigde 
wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakings-
verliesregeling. Op 18 september en 9 oktober 2020 
kwam Kamerlid Snels (GroenLinks) met voorstellen  
tot wijziging van zijn initiatiefwetsvoorstel van  
10 juli 2020 voor een conditionele eindafrekening in 
de dividendbelasting. Op 25 september 2020 startte 
Financiën een consultatie over het kabinetsvoornemen 
tot invoering van een conditionele bronbelasting op 
dividenden per 1 januari 2024.

Vennootschapsbelasting in beweging 

Het kabinet geeft vorm aan zijn beleids - 
voor nemens om de vennootschaps belasting met 
grondslagverbredende maatregelen eerlijker te 
maken.

Commissie-Ter Haar
Op 15 april 2020 publiceerde de Adviescommissie 
Belastingheffing multinationals (commissie-Ter 
Haar) het rapport ‘Op weg naar balans in de 
vennootschapsbelasting’. De commissie-Ter Haar 
adviseert het kabinet over grondslagverbredende 
maatregelen binnen de bestaande kaders om 
de vennootschapsbelasting eerlijker te maken, 
zonder de aantrekkelijkheid van Nederland 
voor Nederlandse hoofdkantoren uit het oog te 
verliezen. De commissie adviseert structureel 
meer gegevens te verzamelen om het inzicht 
te vergroten in de belastingafdracht van 
multinationals, benadrukt het belang voorop 
te lopen in de internationale samenwerking 
op het terrein van de winstbelastingen, en 
beveelt een ‘basisvariant’ aan van unilaterale 
grondslagverbredende maatregelen. 
Deze maatregelen zijn gebaseerd op twee 
doelstellingen: (i) het creëren van een ondergrens 
in de vennootschapsbelasting voor bedrijven met 
winstgevende activiteiten in Nederland en (ii) het 
elimineren van verschillen (mismatches) met het 
buitenland.

Belastingen

Daarnaast wil het kabinet Nederland ontdoen van 
de reputatie als doorsluisland. Ook speelt het in op 
internationale ontwikkelingen. Daarnaast krijgen 
coronagerelateerde maatregelen een wettelijke 
grondslag. Dit artikel geeft een 
overzicht van de maatregelen 
in de vennootschapsbelasting. 
Waar relevant wordt de mogelijke 
impact op de jaarrekening geduid. 
Klimaatgerelateerde maatregelen 
blijven onbesproken. Voor een 
nader overzicht verwijzen wij 
naar de PwC Belastingplan 
2021-website.

Internationale ontwikkelingen
De adviezen van de commissie-Ter Haar sorteren voor 
op mogelijke internationale ontwikkelingen binnen het 
Inclusive Framework, een discussieforum van de OESO 
waar 137 landen waaronder Nederland zijn aangeschoven. 
De discussie daar richt zich tot een wereldwijd te 
bereiken consensus over (i) een herverdeling van de 

Belastingplan 2021

https://www.rjnet.nl/uitingen/2018/4/
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belastinggrondslag over landen richting afzetjurisdicties om 
de fiscale uitdagingen te adresseren van de digitalisering 
van de economie (Pillar One) en (ii) een wereldwijd 
minimumniveau van winstbelastingheffing en bijheffing 
door landen tot dat niveau waar andere landen zich niet 
conformeren (Pillar Two). Technische uitwerkingen zijn 
vergevorderd. De ambitie is om medio 2021 politieke 
overeenstemming te bereiken.

Kabinetsappreciatie
Op 15 september 2020 reageerde het kabinet op het 
adviesrapport van de commissie-Ter Haar. Volgens het 
kabinet geeft het rapport belangrijke aanknopingspunten 
voor een robuuster belastingstelsel. Het kabinet wil  
twee maatregelen uit de basisvariant invoeren per  
1 januari 2022. De eerste maatregel, de temporisering 
van de verticale verliesverrekening, is op 5 oktober 2020 
voorgesteld. De tweede maatregel, niet-toepassing van 
het arm’s-lengthbeginsel bij non-heffing door transfer-
pricingmismatches (infokapmaatregel), wordt in het 
voorjaar van 2021 verwacht.

Kamertoezeggingen
Op 8 september 2020 gaf staatssecretaris Vijlbrief 
tijdens het Kamerdebat over de Fiscale Verzamelwet 
2021 aan binnenkort een met de commissie-Ter Haar 
vergelijkbare commissie te willen instellen die zich zal 
buigen over doorstroomfirma’s. Op 6 oktober 2020 nam 
de Tweede Kamer een motie van Kamerlid Snels aan. 
Hierin wordt de regering verzocht om - in navolging 
van het advies van de commissie-Ter Haar om tot 
meer structurele gegevensverzameling te komen - te 
onderzoeken hoe een verplichting voor grote bedrijven om 
hun commerciële winsten in Nederland te rapporteren in 
een wetswijziging vorm te geven en de Kamer daarover 
begin 2021 te rapporteren. Staatssecretaris Vijlbrief gaf 
tijdens het Kamerdebat aan dat het kabinet bereid is dit te 
onderzoeken.

Maatregelen 

Belastingplanstukken

Belastingplan 2021

Corona
Ook in de vennootschapsbelasting zijn noodmaatregelen 
getroffen om de economische impact van de 
coronapandemie op te vangen. Ondernemingen die over 
2020 een coronagerelateerd verlies verwachten, kunnen 
in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een fiscale 
coronareserve vormen. Zo kan een liquiditeitsnadeel 
worden gemitigeerd. Daarnaast wordt vastgesteld dat 
vergoedingen ontvangen volgens de Tegemoetkoming 
Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Subsidie 
vaste lasten niet tot de winst behoren en van inkomsten- 
en vennootschapsbelastingheffing zijn vrijgesteld. Deze 
maatregelen, initieel bij besluit geregeld, krijgen nu een 
wettelijke grondslag.

Verliesverrekening
Per 2022 wijzigt de verliescompensatieregeling. Het 
kabinet kondigde het voornemen aan op Prinsjesdag en 
publiceerde het wetsvoorstel op 5 oktober 2020 (Nota van 
Wijziging Belastingplan 2021). In navolging van het advies 
van de commissie-Ter Haar wordt de verliesverrekening 
getemporiseerd. In winstjaren kunnen verrekenbare 
verliezen uit andere jaren boven een bedrag van 1 miljoen 
euro dan nog voor 50% worden verrekend, in plaats 
van 100% zoals nu. Wel gaat een in de tijd onbeperkte 
voorwaartse verliesverrekeningstermijn gelden (deze is nu 
beperkt tot zes jaar). Ondernemingen zullen zo in winstjaren 
belasting betalen, ook bij openstaande verrekenbare 
verliezen. De verliestemporiseringsmaatregel kan 
cashflow- en belastinglatentieposities van ondernemingen 
beïnvloeden. De impact op de jaarrekening laat zich 
lastig inschatten. Het wegvallen van de beperking van de 
verliesverrekeningstermijn leidt mogelijk tot verhoging van 
een latente belastingvordering. De maximering van het 
verrekenbare verliesbedrag leidt daarentegen mogelijk tot 
verlaging daarvan.

Samenvatting
Op en rond Prinsjesdag publiceerde het kabinet 
zijn plannen voor 2021 met daarin een groot 
pakket belastingmaatregelen. Een flink aantal 
maatregelen ziet op de vennootschapsbelasting. 
Het valt op dat het kabinet Nederland wil 
ontdoen van de reputatie als doorsluisland en 
inspeelt op internationale ontwikkelingen. Dit 
artikel geeft een overzicht van de maatregelen 
in de vennootschapsbelasting en gaat in op 
de internationale ontwikkelingen. Vooral die 
internationale ontwikkelingen zullen ook in 
de toekomst een grote invloed hebben op de 
vennootschapsbelasting.

Het kabinet wil Nederland ontdoen van de 
reputatie als doorsluisland.

Voorkomen vrijstelling wisselkoerswinsten  
artikel 10a Wet Vpb 1969
Per 2021 wordt een aanpassing doorgevoerd 
in de aftrekbeperking voor rentekosten en 
wisselkoersresultaten bij leningen die zijn opgenomen 
van concernvennootschappen ter financiering van 
besmette rechtshandelingen, zoals de aankoop van een 
dochtermaatschappij. De aftrekbeperking werkt zo dat 
positieve wisselkoersresultaten van belastingheffing 
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zijn vrijgesteld. Dit wordt nu teruggedraaid. Deze 
grondslagverbredende maatregel verandert het permanente 
verschil bij deze 10a-leningen en kan de effectieve 
belastingdruk vanaf 2021 beïnvloeden. 

Tarieven
Ook in 2021 blijft het toptarief in de 
vennootschapsbelasting 25%. De aangekondigde 
verlaging naar 21,7% gaat niet door. Wel gaat het tarief 
van de eerste tariefschijf omlaag van 16,5% naar 15%. 
In 2021 geldt dit voor winsten tot 245.000 euro. In 2022 
wordt dit bedrag verhoogd tot 395.000 euro. Het effectieve 
innovatieboxtarief wordt verhoogd van 7% naar 9%. Deze 
verhoging was vorig jaar met Prinsjesdag al aangekondigd. 
De tariefmaatregelen kunnen gevolgen hebben voor 
de jaarrekening. Ondernemingen zullen bestaande 
belastinglatentieposities daarom moeten herwaarderen. 
Dit kan de effectieve belastingdruk beïnvloeden. Een 
hoger belastingtarief verhoogt/verlaagt immers een 
latente belastingvordering/-schuld, wat kan leiden tot een 
belastingdrukverlaging/-verhoging. Daarnaast moeten 
ondernemingen beoordelen hoe zij de doorwerking van de 
tariefwijzigingen in de belastinglatenties moeten verwerken 
(winst-en-verliesrekening of eigen vermogen).

Aanpassing minimumkapitaalregel
De per 2020 ingevoerde renteaftrekbeperkende maatregel 
voor banken en verzekeraars wordt per 2021 aangepast. 
Renteaftrek wordt beperkt voor zover het vreemd 
vermogen meer bedraagt dan 91% (tot 2021: 92%) van 
het balanstotaal. Aanvullend tier-1 kapitaal wordt voor 
de minimumkapitaalregel niet langer aangemerkt als 
eigen vermogen maar als schuld. Dit laatste in navolging 
van de Hoge Raad (15 mei 2020). Vergoedingen over 
aanvullend tier-1 kapitaal zijn sindsdien fiscaal aftrekbaar 
(aftrekbeperkingen daargelaten). Bankenbelastingtarieven 
worden ter dekking van de incidentele budgettaire derving 
hiervan eenmalig, voor 2021, verhoogd. Voor de financiële 
sector zou dit geen lastenverzwaring betekenen.

Overige Fiscale Maatregelen 2021

Verduidelijking samenloop ATAD2 en 
earningsstrippingmaatregel
Ingewikkeld is de samenloop tussen de 
maatregelen ter implementatie van de gewijzigde 
anti-ontgaansrichtlijn (ATAD2) om hybride mismatches 
aan te pakken en de generieke renteaftrekbeperkende 
earningsstrippingmaatregel. In sommige gevallen lijkt 
inkomen dubbel in aanmerking te worden genomen 
of rentebetalingen tweemaal niet in aftrek te worden 
toegelaten, waardoor er effectief helemaal geen aftrek is. 
Dit onbedoelde effect wordt hersteld.

Aankondigingen
Het kabinet heeft een aantal aankondigingen gedaan, 
waaronder bijvoorbeeld een verdere beperking van de 
renteaftrek in combinatie met een vermogensaftrek en 
een aanpassing van de groepsregeling (fiscale eenheid). 
Hieronder volgt een beschrijving van de regelingen die op 
kortere termijn worden verwacht of spraakmakend zijn.

Infokapmaatregel
Het kabinet wil, in navolging van het advies van de 
commissie-Ter Haar, informeelkapitaalstructuren 
aanpakken. Om niet-belastingheffing door 
verrekenprijsverschillen te voorkomen, wordt neerwaartse 
aanpassing van het belastbare bedrag op basis van het 
arm’s-lengthbeginsel beperkt, voor zover de verrekenprijs 
niet op corresponderende wijze in het buitenland in de 
belastingheffing wordt betrokken. Het wetsvoorstel wordt 
in het voorjaar van 2021 verwacht.

Verdere renteaftrekbeperking en vermogensaftrek
Het kabinet gaat verdere renteaftrekbeperking onder de 
genoemde earningsstrippingmaatregel in combinatie 
met de invoering van een vermogensaftrek onderzoeken. 
Bedoeling is de fiscale behandeling van eigen en vreemd 
vermogen op budgettair neutrale wijze evenwichtiger te 
maken. Doorlooptermijnen zijn nog onbekend. 

Verrekening voorheffingen
Het kabinet is van plan per 2022 de verrekening 
van dividend- en kansspelbelasting met de 
vennootschapsbelasting te beperken tot de in een 
jaar verschuldigde vennootschapsbelasting (onder 
voortwenteling van niet-verrekende bedragen). In 
Nederland gevestigde lichamen kunnen deze voorheffingen 
momenteel terugkrijgen, voor zover de ingehouden 
bedragen de verschuldigde vennootschapsbelasting 
overschrijden. Dit speelt veelal in verliessituaties. In het 
buitenland gevestigde lichamen komen daarvoor niet in 
aanmerking. Door dit ook binnenlands niet langer toe te 
staan, worden mogelijke EU-rechtelijke kwetsbaarheden 
weggenomen.

Hoofdlijnenschets groepsregeling
In een op Prinsjesdag verschenen kamerbrief inventariseert 
staatssecretaris Vijlbrief de stand van zaken rond de 
(on)mogelijkheden van een nieuwe groepsregeling. De 
hoofdlijnenschets is onderdeel van een lopende discussie 
over de toekomst van het fiscale-eenheidsregime 
na opgekomen EU-rechtelijke kwetsbaarheden en 
geïntroduceerde spoedmaatregelen ter afwending daarvan. 
Beslissingen zijn aan een volgend kabinet.

Dragen multinationals hun fair share bij aan de 
financiering van de samenleving? Corona maakt 
dit onverminderd relevant.
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Aandeelhouderskosten en royalty’s
Onverwacht komt er geen aftrekbeperking voor 
aandeelhouderskosten. De commissie-Ter Haar adviseerde 
daartoe en adviseerde ook een aftrekbeperking voor 
royaltykosten binnen concernverband te onderzoeken. Het 
kabinet wil de wenselijkheid nader bezien en eerst de aard, 
omvang en invloed van deze kosten in kaart brengen.

Inlichtingenuitwisseling substanceloze houdsters
Het kabinet gaat de mogelijkheid onderzoeken per 2022 
met het buitenland informatie te gaan uitwisselen over 
dividenddoorstroomvennootschappen met onvoldoende 
substance in Nederland. Soortgelijke maatregelen bestaan 
voor doorstroomvennootschappen die hoofdzakelijk  
rente en/of royalty’s ontvangen uit en doorbetalen aan  
het buitenland.

Liquidatie- en stakingsverliezen
Op Prinsjesdag publiceerde het kabinet het wetsvoorstel 
Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling. De 
maatregel is ingericht langs de lijnen van het (concept)
initiatiefwetsvoorstel van Kamerleden Snels, Leijten (SP)  
en Nijboer (PvdA) uit 2019. 

Voorgesteld wordt liquidatieverliezen - voor zover hoger 
dan 5 miljoen euro - alleen in aftrek toe te staan, als 
de belastingplichtige doorslaggevende zeggenschap 
heeft in het betrokken ontbonden lichaam (kwantitatieve 
voorwaarde) en dit lichaam is gevestigd in Nederland, 
een EU/EER-lidstaat of een staat waarmee de EU een 
specifieke associatieovereenkomst heeft gesloten 
(Turkije) (territoriale voorwaarde). Bovendien moet de 
vereffening zijn voltooid binnen drie jaar na staking 

van de onderneming of het besluit daartoe (temporele 
voorwaarde), uitzonderingen daargelaten. De temporele 
voorwaarde geldt voor alle liquidatieverliezen ongeacht de 
omvang. Vergelijkbare voorwaarden worden geïntroduceerd 
voor het nemen van een stakingsverlies.

Overgangsrecht ontbreekt grotendeels, waardoor de 
kwantitatieve en territoriale voorwaarden materieel 
terugwerkende kracht krijgen. Vanaf 2021 moet aan 
deze voorwaarden zijn voldaan op het moment van 
de voltooiing van de vereffening én onafgebroken 
gedurende de periode tot vijf jaar daaraan voorafgaand 
(toetsperiode). Dit betekent dat in sommige gevallen voor 
liquidatieverliesneming in 2021 al vanaf 2016 aan de 
kwantitatieve en territoriale voorwaarden moet zijn voldaan. 
Voor belastingplichtigen die de beslissing tot liquidatie al 
genomen hebben, kan het raadzaam zijn te onderzoeken 
of het mogelijk is lopende liquidatietrajecten voor jaareinde 
2020 af te wikkelen.

Voor de jaarrekening is het relevant dat (potentiële) 
liquidatieverliezen als latente belastingvorderingen kunnen 
worden opgenomen. Bij de waardering moeten de 
verscherpte voorwaarden worden meegenomen.

Conditionele eindafrekening dividendbelasting
Op 10 juli 2020 diende Kamerlid Snels een 
initiatiefwetsvoorstel in tot introductie van een conditionele 
eindafrekening in de dividendbelasting. Op 18 september 
en 9 oktober 2020 stelde hij wijzigingen voor na adviezen 
van de Raad van State. Het voorstel beoogt multinationale 
ondernemingen met Nederlandse hoofdkantoren met 
emigratievoornemens te bewegen hierop terug te komen. 
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Het voorstel voorziet met terugwerkende kracht tot  
18 september 2020, 12.00 uur, in een exitheffing over de 
(latente) winstreserves van de tophoudstervennootschap 
ongeacht hun geografische herkomst, voor zover deze 
reserves 50 miljoen euro overschrijden. De heffing 
knoopt aan bij het moment van hoofdkantoorvertrek (c.q. 
reorganisatie via zetelverplaatsing of grensoverschrijdende 
(aandelen)fusie of splitsing) naar een buitenland zonder 
met Nederland vergelijkbare dividendbelasting, en/of 
zonder entreeheffing over deze reserves bij binnenkomst 
(step-uplanden). Invordering wordt uitgesteld tot het 
latere winstuitdelingsmoment. Flankerende maatregelen 
moeten garanderen dat de belasting wordt geheven van de 
aandeelhouders in genoemde vennootschap. De juridische 
houdbaarheid met de belastingverdragen en het EU-recht 
wordt betwijfeld.

De Raad van State heeft ernstige bezwaren tegen 
het initiatiefvoorstel voor een eindafrekening 
in de dividendbelasting en adviseert het niet in 
behandeling te nemen.

Conditionele bronbelasting op rente en  
royalty’s (per 2021) en dividenden (2024) 
Op 1 januari 2021 treedt de Wet bronbelasting 2021 
in werking. Deze wet introduceert een conditionele 
bronbelasting op uitgaande rente- en royaltybetalingen 
aan gelieerde lichamen gevestigd in landen zonder 
winstbelasting, landen met een statutair winstbelastingtarief 
lager dan 9%, landen op de EU-lijst van niet-coöperatieve 
rechtsgebieden, of in misbruiksituaties. Het tarief is gelijk 

het hoogste vennootschapsbelastingtarief (2021: 25%). 
Daarnaast is de Wet invoering conditionele bronbelasting 
op dividenden in consultatie (tot 23 oktober 2020). Deze 
wet beoogt per 2024 een vergelijkbare bronbelasting 
op uitgaande dividenden aan de Wet bronbelasting 
2021 toe te voegen. Deze zal naast de reguliere 
dividendbelasting bestaan en moet Nederland minder 
aantrekkelijk maken als doorstroomjurisdictie. Voor de 
jaarrekening van de ontvanger van deze betalingen moet 
worden overwogen hoe deze nieuwe belastingen te 
presenteren, op de tax-lijn als winstbelasting of boven 
de tax-lijn als niet-winstbelasting. Dit werkt door in 
de belastinglatentieposities en de vaststelling van de 
effectieve-belastingdrukvaststelling. 

Het kabinetsbeleid lijkt te bewegen naar 
een benadering die minder inzet op 
belastingconcurrentie.

Conclusie
De vennootschapsbelasting is in beweging. Dragen 
multinationals hun fair share bij aan de financiering van de 
samenleving? Corona maakt dit onverminderd relevant. 
De grondslagverbredende maatregelen van het kabinet 
lijken de kapitaalkosten van investeringen in Nederland 
te verhogen. Zo ontdoet Nederland zich verder van zijn 
reputatie als doorstroomjurisdictie. Het kabinetsbeleid lijkt 
daarmee te bewegen naar een benadering die minder inzet 
op belastingconcurrentie. Het verdient aanbeveling de 
ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. 
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Veel organisaties proberen zicht 
te krijgen op de eigen bijdrage aan 
de realisatie van de Sustainable 
Development Goals (SDG’s). Dit artikel 
gaat in op knelpunten ten aanzien van 
de eenduidigheid en relevantie van 
SDG-impactinformatie en de acties die 
organisaties zelf kunnen ondernemen 
op dit gebied. 

Behoefte aan versterking van  
SDG-impactmeting en -rapportering
Nederland heeft zich, samen met 192 andere landen, 
gecommitteerd aan de realisatie van zeventien Sustainable 
Development Goals. Dit zijn de doelen die de Verenigde 
Naties (VN) heeft gesteld om de meest urgente mondiale 
problemen op het gebied van armoede, ongelijkheid, 
milieuvervuiling en klimaatverandering in 2030 op te lossen. 
De VN is zich ervan bewust dat regeringen niet in staat 
zijn om de SDG’s alleen te realiseren en heeft daarom 
nadrukkelijk een beroep gedaan op bedrijven en andere 
organisaties om bij te dragen aan het behalen van de 
SDG’s. Inmiddels zijn vele organisaties aan de slag gegaan 
met het leveren van een actieve bijdrage hieraan. 

De vraag is hoeveel de inspanningen van regeringen, 
bedrijven en andere organisaties bijdragen aan het 
realiseren van de SDG’s. Ook komt de vraag op of ze het 
goede doen en waar ze extra stappen kunnen zetten. 
SDG-impactinformatie helpt als sturingsinstrument voor 
bedrijven en andere organisaties om betere beslissingen te 
nemen en daarmee zo effectief mogelijk een bijdrage aan 
de SDG’s te realiseren.

Organisaties bereiken meer zicht op hun bijdrage aan de 
SDG’s als zij eerst een realistische SDG-ambitie formuleren 
en vervolgens aan de hand van relevante indicatoren de 
bereikte resultaten meten, rapporteren en hierop sturen. 
Veel organisaties hebben de eerste stappen gezet in dit 

Sustainable Development Goals

Eenduidiger meten en  
rapporteren van SDG-impact

proces van impactmeting en -rapportering, maar in de 
praktijk blijkt dit vaak complex te zijn. Er bestaan meerdere 
instrumenten die organisaties kunnen helpen, maar deze 
verschillen van elkaar en worden door organisaties op een 
eigen manier toegepast. Dit maakt het vaak uitdagend om 
prestaties van organisaties op de SDG’s op een relevante 
manier inzichtelijk te maken, laat staan met elkaar te 
vergelijken.

Hoe kan SDG-impactmeting en -rapportering in Nederland 
verder versterkt worden? Kan er worden toegewerkt 
naar meer eenduidige SDG-impactrapportages? En hoe 
dan? Dit artikel probeert antwoord te geven op deze 
vragen op basis van onderzoek dat is uitgevoerd voor de 
ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. 
In dat onderzoek is voor wat betreft de gebruikers van de 
instrumenten alleen gefocust op bedrijven en gemeenten 
(in het vervolg aangeduid als organisaties).

Eenduidiger meten en rapporteren van SDG-impact

Samenvatting
SDG-impactinformatie is een belangrijk 
sturingsinstrument om betere beslissingen te 
nemen en daarmee zo effectief mogelijk een 
bijdrage aan de SDG’s te realiseren. In de 
praktijk worstelt men met de eenduidigheid 
en vergelijkbaarheid van informatie over SDG-
impact. Er bestaan wel allerlei instrumenten die 
organisaties kunnen helpen, maar die verschillen 
van elkaar. Bovendien past elke organisatie deze 
op haar eigen manier toe.
In opdracht van enkele ministeries is onderzocht 
hoe het meten en rapporteren van SDG-impact 
in Nederland verbeterd kan worden. In dit artikel 
worden de belangrijkste observaties en suggesties 
gepresenteerd voor organisaties die met SDG-
impactmeting aan de slag gaan.
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Figuur 1  Geïnventariseerde SDG-impactmeet- en -rapportage-instrumenten

*  Er is gestreefd naar een overzichtelijk beeld van het instrumentenlandschap. Dit overzicht is echter niet volledig. 
Bovenstaand overzicht is exclusief niche-instrumenten voor heel specifieke onderwerpen zoal natuurlijk of sociaal kapitaal.

Geïnventariseerde SDG-impactmeet- en -rapportage-instrumenten (met en zonder expliciete link met de SDG’s)*

Instrumenten gezien als relevant voor bedrijven en gemeenten 

Geïnventariseerde SDG-impactmeet- en -rapportage-
instrumenten gezien als uitsluitend relevant voor gemeenten 
(niet als relevant voor bedrijven)*

Geïnventariseerde SDG-impactmeet- en -rapportage-
instrumenten gezien als relevant voor de financiële sector*

Instrumenten gezien als relevant voor bedrijven.

SDG Evaluation  
Tool (Trucost)

Framework for 
Impact Statements 
(Impact Institute)

SER - Stappenplan 
voor een integrale 
aanpakSDG Action Manager

Het Impactpad 
(Impact Centre 
Erasmus, Avance 
and Social 
Enterprise)

Towards Common Metrics 
and Consistent Reporting of 
Sustainable Value Creation

Business Reporting 
on the SDGs – An 
Analysis of the Goals 
and Targets van GRI

GSE System 
Standard (Global 
Sustainable 
Enterprise System) 

Guidance on core 
indicators for 
entities reporting 
on contribution 
towards 
implementation
of the SDGs

Social 
Handprint 
(MAEX)

UN Habitat - 
Roadmap for 
localizing the SDGs

Monitoring the global agenda in 
municipalities: the Mandala tool

SDG Voluntary  
Local Reviews  
(VLR)

Local Indicators for 
the 2030 Agenda 
(Sustainable 
Development Goals)

SDG localizing tool: 
Localizing and 
measuring SDGs in 
cities and regions

Impact Radar

SDG Solutions Assessment

SDG-impactindicatoren

SDG Aligned Impact Assessment

Portfolio Impact Footprint

Sustainable Development Goals 
Assessment

A Guide to Classifying the 
Impact of an Investment

SEB Impact  
Metric Tool

De Donuteconomie (Kate Raworth)GRI Standards

GEMI Metrics Navigator 
(Global Environmental 
Management Initiative)

TIMM (PwC)
True Price

True Value (KPMG)Total value (EY)

SDG Compass 
Guide

ESG Impact 
ratings

SDG Portfolio 
analysis

Impact  
360 Tool

De inventarisatie is vooral gericht op instrumenten die al gebruikt worden in Nederland of waarvan de kans bestaat dat zij 
in de toekomst zullen worden ingezet door bedrijven of gemeenten. De focus lag op holistische instrumenten, die meerdere 
duurzaamheidsthema’s afdekken en die een duidelijke link met de SDG’s hebben. Instrumenten die geen directe en expliciete  
link met de SDG’s hebben, maar dusdanig relevant zijn voor SDG-impactmeting en -rapportering, zijn echter ook meegenomen.
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Versnipperd instrumentenlandschap vraagt  
om meer harmonisatie en standaardisatie 
Uit het genoemde onderzoek blijkt een divers en 
versnipperd aanbod te bestaan van instrumenten 
die in Nederland kunnen worden toegepast voor het 
meten van en rapporteren over SDG-impact. Hoewel 
een groot deel van de geïnventariseerde instrumenten 
met name ontwikkeld en/of geschikt is voor grote 
bedrijven, hebben ook het MKB en gemeenten 
verschillende keuzemogelijkheden. Ruim de helft van de 
geïnventariseerde meet- en rapportage-instrumenten is 
publiekelijk (online) beschikbaar. De geïnventariseerde 
SDG-impactmeet- en -rapportage-instrumenten zijn 
overwegend sectoroverschrijdend. Sectoroverschrijdende 
instrumenten bieden in de regel weinig ruimte voor 
sectorspecifieke thema’s. Verder valt op dat de meeste 
instrumenten beperkt (of geen) rekening houden met de 
onderlinge samenhang van de SDG’s.

De geïnventariseerde instrumenten helpen op verschillende 
manieren met het inrichten van het proces rond het 
selecteren en definiëren van indicatoren, de resultaten- en 
impactberekening en rapportering. Bij elke stap komen 
vele keuzemogelijkheden, opties en risico’s kijken. Ten 
eerste bieden de meet- en  rapportage-instrumenten in de 
praktijk een grote diversiteit aan indicatoren. Ten tweede 
bestaat er een divers en complex onderliggend proces 
van resultaat- en impactberekeningen. Elke indicator 
kan op een andere manier en met andere inputdata 
berekend worden. SDG-impactmeet- en -rapportage-
instrumenten gaan vooral verschillend om met schattingen 
en ontbrekende data, attributievraagstukken, causaliteit 
en afgrenzing, en met aparte rekenmethodes voor 
specifieke thema’s (bijvoorbeeld emissies). Verder zijn 
er in de praktijk grote verschillen in de beschikbaarheid 
van data van organisaties. Tot slot leiden de resultaat- en 
impactberekeningen uiteindelijk tot SDG-rapportages. 
Deze kunnen verschillende vormen aannemen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld standaardrapportages, maar ook op maat 
gemaakte rapportages. In sommige gevallen worden 
rapportages opgesteld door derden en in andere gevallen 
door de organisatie zelf.

Verder blijkt uit de inventarisatie dat de wensen van 
gebruikers van SDG-impactmeet- en -rapportage-
instrumenten uiteenlopen. Dit is afhankelijk van het 
type organisatie, het ambitieniveau en de mate van 
volwassenheid met betrekking tot impactmeting, 
databeschikbaarheid en beschikbare middelen. Over 
het algemeen zijn de voor het onderzoek geïnterviewde 
organisaties minder tevreden over de relevantie van de 

beschikbare instrumenten (en daarmee de uitkomsten) 
voor organisaties die actief zijn in verschillende sectoren. 
Vooral organisaties (groot of klein) die volwassener zijn 
op het gebied van impactmeting geven de voorkeur 
aan instrumenten die op maat zijn gemaakt. Kleinere 
organisaties geven daarentegen aan meer behoefte te 
hebben aan laagdrempelige instrumenten.
Daarnaast valt op dat het landschap moeilijk te 
doorgronden is. Organisaties die de instrumenten 
gebruiken geven aan ‘door de bomen het bos niet meer te 
zien’. Zo is het voor organisaties niet altijd duidelijk welke 
instrumenten geschikt zijn en ingezet kunnen worden voor 
welke (combinatie van) impactmetingsdoeleinden. Hoewel 
vooral instrumenten die publiekelijk beschikbaar zijn het 
meest gebruikt worden, bestaat er in de Nederlandse 
praktijk nog geen de facto standaardinstrument. 

Samenvattend zijn er een aantal redenen waarom het 
huidige instrumentenlandschap niet effectief is om tot 
eenduidige SDG-impactrapportages te komen:
•   Het is niet altijd duidelijk welke instrumenten geschikt zijn 

en ingezet kunnen worden voor welke (combinatie van) 
impactmetingsdoeleinden.

•   Er is nauwelijks consensus bij sectoren en organisaties 
over wat er gerapporteerd moet worden.

•   De verscheidenheid aan SDG-impact- en -rapportage-
indicatoren is groot.

•   De indicatoren worden op verschillende manieren 
berekend, zelfs als deze gestandaardiseerd zijn.

•   De diversiteit aan keuzes in het dataverzamelings- en 
rapportageproces is groot.

•   De instrumenten voldoen (nog) niet genoeg aan de 
behoeften van gebruikers.

Harmonisatie op het gebied van SDG-impactmeting  
en -rapportering bestaat uit drie elementen
Een zekere mate van harmonisatie is nodig om de 
SDG-impactinformatie van organisaties relevanter en 
vergelijkbaar te maken. Daarmee wordt SDG-impact-
rapportering in Nederland versterkt. Maar wat houdt 
harmonisatie precies in? En hoeveel ‘meer harmonisatie’ 
is er nodig? Het meten van en rapporteren over de SDG’s 
is een breed onderwerp, waarbij verschillende elementen 
een rol spelen. Zo zal het simpelweg voorschrijven van een 
bepaald instrument alleen niet leiden tot versterking van de 
SDG-impactrapportering in Nederland.

Om beter te kunnen specificeren wat er precies met 
harmonisatie wordt bedoeld en wat hiervoor nodig is, 
is het nuttig onderscheid te maken tussen de volgende 
harmonisatie-elementen:

Figuur 2  Drie harmonisatie-elementen 

Toepassing van basis- 
principes van impactmeting  
en -rapportering

De instrumenten die organisaties 
in staat stellen de SDG-impact te 
meten en hierover te rapporteren

De indicatoren  
die worden  
gebruikt



44 Spotlight  Jaargang 27 - 2020 uitgave 4

Om vast te kunnen stellen wat er precies nodig is voor 
‘meer harmonisatie’, zijn het huidige en het gewenste 
harmonisatieniveau van SDG-impactmeting en 
-rapportering per harmonisatie-element onderzocht.
Het gewenste harmonisatieniveau houdt in de mate 
van standaardisatie die vereist is om tot eenduidigere
SDG-impactrapportages te komen. Volledige harmonisatie
(alle organisaties rapporteren dezelfde indicatoren
met dezelfde instrumenten en op basis van dezelfde 
impactbasisprincipes) is niet altijd nodig, wenselijk of 
praktisch. Wel bestaat er een duidelijke kloof tussen het 
huidige en het gewenste harmonisatieniveau. Er is actie 
nodig om die kloof te dichten. Hoe groot die kloof tussen
het huidige en het gewenste harmonisatieniveau is, 
verschilt per harmonisatie-element.

Uit het onderzoek volgt dat er op het gebied van 
basisprincipes van impactmeting en -rapportering niet 
alleen veel harmonisatie gewenst is, maar er ook al relatief 
veel consensus is. Vraagstukken als attributie (dus het deel 
van de resultaten/impact dat kan worden toegekend aan 
een organisatie) blijven echter nog lastig. Er zijn overigens 
wel initiatieven om naar meer harmonisatie van de 
basisprincipes toe te werken.

Kijkend naar de instrumenten zien we juist 
weinig consensus en een zeer versnipperd 
instrumentenlandschap. Het gewenste harmonisatieniveau 
is lager dan bij de basisprincipes. Hoewel het niet per se 

nodig is om dezelfde instrumenten te gebruiken om tot 
vergelijkbare resultaten te komen, is een zeker mate van 
harmonisatie wel gewenst. De huidige instrumenten zullen 
eerst verder ontwikkeld en verbeterd moeten worden. Op 
de lange termijn zullen de instrumenten naar elkaar toe 
bewegen en harmoniseren zodra er meer consensus is 
over de ‘regels’, dus de basisprincipes en indicatoren. Het 
‘perfecte’ instrument dat toepasbaar is voor alle gebruikers, 
doelgroepen en sectoren zal er hoogstwaarschijnlijk 
op middellange termijn niet zijn. Ondanks dat kunnen 
gebruikers met verschillende instrumenten alsnog 
vergelijkbare resultaten genereren als dezelfde meet- en 
rapporteringsregels worden toegepast.

De indicatoren zitten daar tussenin: er is daar iets meer 
harmonisatie dan bij instrumenten, maar minder dan bij de 
basisprincipes. Ook op het gebied van indicatoren lopen er 
uiteenlopende initiatieven om meer consensus te bereiken. 
Het gebruik van dezelfde indicatoren vraagt om een iets 
hoger gewenst harmonisatieniveau dan voor instrumenten, 
maar een lager niveau dan voor de basisprincipes. 
De reden hiervoor is dat er een bepaalde mate van 
harmonisatie op het gebied van indicatoren nodig is om 
de vergelijkbaarheid te kunnen waarborgen (bijvoorbeeld 
in de vorm van een aantal basisindicatoren die bij voorkeur 
sectorspecifiek zijn). Tegelijkertijd moet er niet te veel 
harmonisatie zijn, zodat organisaties kunnen rapporteren 
over onderwerpen die voor hen relevant en materieel zijn.

Figuur 3  Knelpunten op weg naar meer eenduidige SDG-impactrapportages

Knelpunten gelinkt aan de harmonisatie-elementen:

Knelpunten zitten ook in de randvoorwaarden voor harmonisatie:
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ontwikkeling. De extra 
‘laag’ SDG’s zorgt voor 
nog meer complexiteit.

De toegevoegde waarde 
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middel van impactmeting 
is niet voor iedereen 
duidelijk. Men gaat liever 
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Knelpunten en verbeterpotentieel voor meer eenduidige 
SDG-impactrapportages 
Waar liggen kansen om toe te werken naar meer 
harmonisatie op het gebied van SDG-impactmeting? 
Hiervoor zijn eerst knelpunten geïdentificeerd die 
eenduidigere SDG-impactrapportages in de weg staan. 
Deze knelpunten hebben bijvoorbeeld te maken met 
de complexiteit van impactmeting en het versnipperde 
instrumentenlandschap, maar knelpunten zitten ook in 
de randvoorwaarden voor harmonisatie. Zo is niet voor 
iedereen duidelijk wat de toegevoegde waarde is van 
inspanningen die nodig zijn om de SDG’s inzichtelijk te 
maken.

Op basis van de geïdentificeerde knelpunten zijn 
verschillende acties te identificeren die tot verbetering 
kunnen leiden: 
•  Er zijn op mondiaal niveau diverse harmonisatie- en 

standaardisatie-initiatieven gaande op het gebied van 
impactmeting. Hiervan zullen de uitkomsten afgewacht 
en de leerpunten meegenomen moeten worden.
Voorbeelden zijn het Impact Management Project en de 
Value Balancing Alliance. Daarnaast hebben het Global 
Reporting Initiative (GRI) en de Sustainability Accounting 
Standards Board in juli 2020 aangekondigd samen te 
werken en de gebruikers te gaan helpen beter te begrijpen 
wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de informatie 
die door de twee standaarden tot stand zijn gekomen. 
Ten slotte heeft de IFRS Foundation een taskforce in
het leven geroepen om te onderzoeken welke rol de
International Accounting Standards Board kan spelen in 
de ontwikkeling van gestandaardiseerde ESG-metrics.

•  Instrumenten moeten verder ontwikkeld en verbeterd
worden.

•  Om de rapportages beter vergelijkbaar te maken, zal 

er binnen sectoren verder gewerkt moeten worden aan 
sets van basisindicatoren. Hierbij moet aangehaakt 
worden bij de diverse lopende initiatieven die zich richten 
op de verdere concretisering van de SDG’s en hun 
onderliggende indicatoren voor de private sector. 

•  Het is van groot belang om het momentum rondom de
SDG’s vast te houden door de aandacht te vestigen 
op actiegerichte initiatieven en op de voordelen van
de ‘gemeenschappelijke taal’ die zich door de SDG’s
ontwikkelt. Voor alle doelgroepen moet helder zijn wat de 
voordelen zijn van SDG-impactmeting en -rapportage en 
hoe juist dit hen kan helpen om gerichter tot actie over te 
gaan.

•  Er zullen meer kennis en best practices gedeeld moeten 
worden op het gebied van SDG-impactmeting.

•  Er moet meer duidelijkheid en bewustwording komen over 
wat ‘meer harmonisatie’ inhoudt. Dit komt de effectiviteit
van standaardisatie-inspanningen ten goede.

Conclusie
Impactmeting en -rapportering kunnen organisaties helpen 
en houvast geven bij hun acties op het gebied van de 
SDG’s. Op dit moment bestaan er veel instrumenten en 
is er een gebrek aan eenduidigheid. Hoewel er op korte 
termijn nog geen duidelijke standaard te verwachten valt, 
zijn er een aantal dingen die organisaties zelf kunnen 
doen om meer eenduidigheid te bevorderen en relevante 
SDG-impact-sturingsinformatie te genereren.

Mocht u meer hierover willen lezen, lees dan ook het 
onderzoeksrapport ‘Eenduidiger meten en rapporteren 
van SDG-impact voor bedrijven en gemeenten’ dat 
is geschreven in opdracht van de ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse 
Zaken en Economische Zaken en Klimaat.  

Wat kunnen organisaties zelf doen om eenduidigere  
SDG-impactrapportering te bevorderen?
Allereerst is het goed om te beseffen dat harmonisatie 
(en dus consensus) op het gebied van impactmeting en 
-rapportering tijd kost. Het is een pad dat momenteel stap
voor stap bewandeld wordt, op mondiaal, nationaal, regionaal
en sectoraal niveau. Niettemin kunnen organisaties die met
SDG-impactmeting en -rapportering aan de slag gaan, zelf
een aantal dingen doen om meer eenduidigheid op dit gebied
te bevorderen.
•  Maak gebruik van basisprincipes voor impactmeting

en -rapportering (denk bijvoorbeeld aan begrippen als
‘waardecreatie’, ‘materialiteitsanalyse’ en ‘theory of
change’). Dit leidt tot relevantere en beter vergelijkbare
SDG-rapportages.

•  Wees transparant over de instrumenten die zijn gebruikt, de
onderliggende methodologie, berekeningen en indicatoren.
Wanneer er sprake is van beperkte harmonisatie, is dit
essentiële informatie om SDG-rapportages beter te kunnen

interpreteren en vergelijken.
•  Maak (zo veel mogelijk) gebruik van sectorspecifieke en

eenduidige indicatoren (bijvoorbeeld indicatoren die zijn
opgesteld door het GRI of een van de harmonisatie- of
standaardisatie-initiatieven) als basisset, naast eigen,
organisatiespecifieke indicatoren (op basis van het
materialiteitsprincipe). Het risico is dat bijvoorbeeld alleen
de GRI-indicatoren worden geselecteerd waar men gunstig
op scoort. Vermijd dit soort ‘cherrypicking’ van indicatoren
en verhoog daarmee de vergelijkbaarheid binnen de eigen
sector.

•  Wees je bewust van het doeleinde van de SDG-impact-
meting en -rapportering. Kies het juiste instrument om dit
doel te bereiken, niet alle instrumenten zijn geschikt voor
alle doeleinden.

•  Betrek de adviezen en rapporten van bestaande
harmonisatie- en standaardisatie-initiatieven op het gebied
van impactmeting.
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Digital

In de afgelopen vijftien jaar hebben veel organisaties op 
verschillende manieren geprobeerd voordeel te halen 
uit start-ups. Bijvoorbeeld door middel van overnames, 
waarbij de start-up in zijn geheel wordt overgenomen, 
accelerator- of incubatorprogramma’s, waarbij de start-up 
wordt begeleid door de corporate met als doel sneller 
van de diensten te kunnen profiteren, en niet te vergeten 
investeringen in start-ups. Helaas zijn de beloftes die 
hieraan ten grondslag lagen bijna nooit tot wasdom 
gekomen. Bij overnames botsten de culturen en daarmee 
de manier van werken, waardoor een groot aantal start-ups 
en daarmee hun belofte niet overeind zijn gebleven. 
Voor accelerator- of incubatorprogramma’s worden vaak 
start-ups geselecteerd die men interessant vindt (of als 
uitdagers ziet) vanuit de markt gezien. Maar men vergeet 
daarbij vaak na te gaan of de start-up wel echt aansluit 
bij wat de organisatie wil bereiken. Ook hier blijkt dat de 
uitkomst van de samenwerking met start-ups vaak minder 
rooskleurig is dan men zich had voorgesteld, omdat de 
ambities en doelstellingen van de start-up en de  betrokken 
organisatie te ver uit elkaar blijken te liggen. En dan zijn er 
nog de investeringen in start-ups. Hierbij is het de vraag of 
dit gaat om het behalen van strategisch voordeel of dat dit 
meer een financieel  beleggings vraagstuk behelst. 

Hoe anders werkt het Client Venture-model dan? 
Eigenlijk heel simpel: de start-up wordt niet gezien 
als onderdeel van de organisatie, maar als leverancier 
van een dienst in de waardeketen van de organisatie. 
Er wordt een zogenaamde Client Venture Unit (CVU) 
opgericht in de organisatie. Deze CVU gaat op zoek naar 
concrete businessuitdagingen. Wanneer er een duidelijke 

Strategisch voordeel door 
samenwerking met start-ups

probleemstelling is gedefinieerd, koppelt de CVU die aan 
start-ups. In het geval van 27pilots wordt een database 
met tienduizenden start-ups doorzocht. Dit zijn allemaal 
start-ups die strategisch het verschil kunnen maken, omdat 
ze én significante financiering hebben opgehaald én uniek 
intellectueel eigendom hebben ontwikkeld én klaar zijn 
om diensten te kunnen leveren. Vanuit de match wordt 
er een pilot opgezet. Daarbij gaat het niet sec om het 
investeren in de start-up, maar simpelweg om een afname, 
zoals gebruikelijk is bij bestaande leveranciers. In de pilot 
wordt er uitvoerig getest of de business challenge ermee 
afgedekt wordt en of er nog aanpassingen nodig zijn. Bij 
een succesvolle businesscase zullen de contracten worden 
opgesteld en blijft er de mogelijkheid om in de start-up te 
investeren.

Waarom is dit baanbrekend? Als het budget dat normaal 
gesproken in start-ups wordt geïnvesteerd meteen kan 
worden uitgegeven aan purchase orders en daarmee 
direct kan worden getest of het mogelijk is de bestaande 
business challenges weg te nemen, betekent dat dat:
•  ondernemingen snel meerdere start-ups kunnen

benaderen, waardoor zij in een keer een veelvoud aan 
start-ups kunnen testen;

•  het mogelijk is veel sneller strategisch voordeel te halen
uit de samenwerking, veel sneller dan de tijdslijn van 
gemiddeld drie jaar om de dienst af te kunnen nemen;

•  een investering niet nodig is, aangezien er al in de 
start-up is geïnvesteerd. Hiermee verveelvoudigt de
onderneming haar R&D-budget in één klap.

Vanuit mijn rol ben ik enthousiast en zie ik dit als een 
enorme kans om organisaties te laten anticiperen op 
de complexe tijd waarin we leven. Hoe gaat u in deze 
complexe tijd uw organisatie klaarmaken voor de 
toekomst?

Start-ups zijn goed in het oplossen van een specifiek probleem en lopen 
vaak voorop als het gaat om de inzet van nieuwe technologie. Daarbij 
staat de gebruiker veelal centraal en zijn de diensten die ze aanbieden 
snel op te schalen. Waarom slagen grote bedrijven of de overheid er 
dan onvoldoende in om samen te werken met deze start-ups?

‘Met het Venture Client Model werken we 
resultaatgericht toe naar het behalen van 
strategisch voordeel’, aldus Gregor Gimmy.
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Handboek jaarrekening 
2020

Financiële verslaggeving 
in Nederland, jaarrekening 
2020 is hét handboek voor 
iedereen die met (externe) 
financiële verslaggeving te 
maken heeft: accountants, 
controllers, administrateurs en 
andere financieel deskundigen. 
Hiermee heeft u een handzame 
en toegankelijke uitleg van de 
regelgeving over financiële 
verslaggeving, inclusief 
praktische voorbeelden en 
zichtbare referenties naar 
wetteksten en RJ-alinea’s.

Covid-19 SDG Barometer #2

Terwijl Covid-19 de wereld nog 
steeds in zijn greep heeft en 
Nederland een tweede Covid-19 
golf ondergaat, publiceren wij 
onze tweede SDG Barometer. 
Hierin kijken we op basis van 
periodieke data terug op de 
maanden van maart tot oktober. 
Terugkijkend zien we vooral een 
periode van langzaam herstel en 
afvlakking van de indicatoren die 
tijdens het begin van de crisis 
stijl omlaag gingen. Dit lijkt en 
is natuurlijk ook goed nieuws. 
Wat echter de invloed zal zijn 
van de tweede Covid-19 golf en 
de huidige partiële lockdown is 
uiteraard nog onvoorspelbaar.

UBO-registratie is gestart!

Vanaf 27 september 2020 
geldt in Nederland de 
UBO-registratieplicht voor 
vennootschappen en andere 
juridische entiteiten. De afkorting 
UBO staat voor Ultimate 
Beneficial Owner en duidt op 
de natuurlijke persoon die bij 
een organisatie uiteindelijk aan 
de touwtjes trekt. Bestaande 
rechtspersonen hebben 
achttien maanden (tot 27 maart 
2022) de tijd om hun UBO’s te 
registreren. Nieuw opgerichte 
rechtspersonen moeten dat bij 
hun inschrijving doen.  

Kostenreductie relevanter 
door coronacrisis

De coronavirusuitbraak heeft 
veel teweeggebracht. Enerzijds 
is er veel ruimte ontstaan voor 
innovatie, maar anderzijds 
moeten helaas veel bedrijven 
scherp naar de inkomsten en 
uitgaven kijken. Kostenreductie 
is daarom voor de komende 
tijd een noodzaak. Waar begin 
je? Zonder dit strategisch aan 
te pakken, pakt kostenreductie 
vaak niet goed uit. ‘Er zijn 
veel factoren waar je rekening 
mee moet houden. Een goede 
manier om kostenreductie door 
te voeren, is door middel van 
de Fit for Growth Methode,’ 
zegt Matt Mani, partner 
Strategy&. ‘Hierbij worden 
de langetermijndoelstellingen 
centraal gesteld zodat het bedrijf 
ook in de toekomst gezond 
blijft.’
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Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als  
professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel advies te 
hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of 
volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden de bij deze publicatie 
betrokken PwC firms, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, voor de gevolgen van enige handeling dan wel 
omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die 
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Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Assurance 
National Office of de personen die in de bijdragen 
genoemd zijn. Wanneer u een artikel of passage uit 
Spotlight wilt overnemen is bronvermelding verplicht 
en verzoeken wij u een exemplaar van uw publicatie te 
zenden aan het redactieadres.
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PricewaterhouseCoopers Accountants
Assurance National Office
Postbus 90357
1006 BJ Amsterdam
Telefoon: 088 792 5253
Fax: 088 792 9632

Abonnementenservice
Heeft u wijzigingen of wilt u Spotlight voortaan liever  
digitaal ontvangen? Laat het ons weten via onderstaande  
QR-code of ga naar https://www.pwc.nl/nl/forms/
aanmelden/aanmelden-spotlight-digitaal.html.
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