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IVV DE ONTWIKKELIN G VAN HET BEGRIP "I N MAATSCHAPPELIJ K VERKEER 
AANVAARDBAR EE NORMEN" 

Inn dit hoofdstuk wordt allereerst een schets gegeven van de ontwikkeling van het begrip "in maat-
schappelijkk verkeer aanvaardbare normen" en het verband met de functies van de jaarrekening in 
hethet maatschappelijk verkeer. 
Aann het slot van het hoofdstuk wordt ingegaan op de verhouding tussen geconsolideerde jaarre-
keningg en vennootschappelijke jaarrekening. Mogen voor de geconsolideerde jaarrekening 
"eigen""  normen gelden, afwijkend van die voor de enkelvoudige (vennootschappelijke) jaarreke-
ning? ? 

IV.11 Wetboek van Koophandel (WvK)ZDe Wet Jaarrekening Ondernemingen (WJO) 

LILI  De wetgeving 

Hett Wetboek van Koophandel (WvK) bevatte slechts enkele summiere bepalingen met betrekking 
tott de boekhouding van ondernemers. In hoofdzaak kwamen deze bepalingen neer op de ver-
plichtingg om een boekhouding te voeren. Waar dit Wetboek iets meer gedetailleerder voorschrif-
tenn gaf (met betrekking tot NV's met beursnotering), waren deze voorschriften formeel van aard 
(betroffenn indeling etc). 
Art.. 6 leden 1 en 2 van het WvK luidden (vóór afschaffing bij wet van 8 november 1993): 
" 1 .. Ieder die een bedrijf uitoefent, is verpligt van zijn vermogenstoestand en van alles wat zijn 
bedrijff  betreft, naar de eischen van zijn bedrijf aanteekening te houden op zoodanige wijze dat uit 
dee gehouden aanteekeningen te allen tijde zijn rechten en verpligtingen kunnen worden gekend. 
2.. Hij is verpligt alle jaren, binnen de eerste zes maanden van elk jaar, eene naar de eischen van 
zijnn bedrijf ingerichte balans op te maken en eigenhandig te onderteekenen". 
Vóórr 1922 was de ondernemer nog gehouden zgn. koopmansboeken bij te houden, zoals het dag-
boekk of memoriaal, en het kopieboek. 
Art.. 42 van het WvK, dat uitsluitend betrekking had op Naamloze Vennootschappen (ingevoerd 
inn 1929 bij de Wet op de N.V.'s ) bevatte een lex specialis op art. 6 WvK Lid 1 van dit artikel 42 
schreeff  voor: "Jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap 
wordenn door het bestuur eene balans en eene winst-en verliesrekening opgemaakt Balans en 
winst-enn verliesrekening gaan vergezeld van eene toelichting, welke vermeldt naar welken maat-
staff  de onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd". 
Ditt voorschrift betrof N.V.'s , waarvan aandelen of obligaties ter beurze waren genoteerd. 
InhoudelijkInhoudelijk bevatten genoemde artikelen géén voorschriften; er was vrijheid van handelen met 
betrekkingg tot de maatstaven volgens welke de balans en de winst-en verliesrekening werden op-
gemaakt.. Deze vrijheid was niet onbeperkt; zij diende te blijven binnen de algemene grenzen van 
zorgvuldigheid,, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt. 
DeDe ontwikkeling van het "goede koopmansgebruik" in het fiscale recht heeft plaatsgevonden 
zonderzonder een - mogelijke - oriëntatie op en be-invloeding door vennootschappelijke wetgeving. 
OmgekeerdOmgekeerd heeft het vennootschapsrecht - gepreciseerd: het jaarrekeningrecht - gebruik kunnen 
makenmaken van de ontwikkeling van het "goede koopmansgebruik". 
Dee Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen (WJO), in werking getreden in 1971, bracht een 
verandering.. De wetgever beoogde weliswaar niét bepaalde maatstaven of methoden van waarde-
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ringg aan het bedrijfsleven voor te schrijven, maar de keuzevrijheid van het bedrijfsleven zou 
voortaann worden begrensd door een voor de jaarrekening geldende specifieke norm; de waarde-
ringsmaatstavenn zouden moeten voldoen aan "normen die in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaarr worden beschouwd". 
Aann de totstandkoming van deze Wet was een ruime voorbereiding voorafgegaan. Genoemd kun-
nenn worden de rapporten van de commissie-Rijkens (1955) en van de commissie-Hamburger 
(1962);; beide commissies kwamen uit de kring van de werkgevers. In het rapport van de commis-
sie-Hamburgerr werd o.m. gezegd: "In elk geval moet de eis worden gesteld, dat de gebruikte 
grondslagenn voldoen aan in het maatschappelijk verkeer als redelijk aanvaarde nor-
menn ". In 1960 werd door de Minister van Justitie een commissie ingesteld, die o.m. tot 
opdrachtt kreeg een onderzoek in te stellen naar de publieke verantwoording van ondernemingen 
(commissie-Verdam).. Het rapport van deze commissie-Verdam, dat in 1965 werd gepubliceerd, 
bevattee o.m. een voor-ontwerp van een Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen. In art. 5 lid 
11 van dit voor-ontwerp was te lezen: "De grondslagen waarop de waardering van de activa en 
passivaa rusten, voldoen aan normen, die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden 
beschouwd".. Ter toelichting: "Ten dele moet de onzekerheid in de waardering ook worden terug-
gevoerdd op het feit dat de bedrijfseconomie en accountancy weliswaar belangrijke richtlijnen te 
dezenn aan de hand doen doch niet een voor ieder geval pasklare oplossing kunnen bieden. Dit 
heeftt dan ook ten gevolge dat art. 5 niet zelf bepaalde maatstaven voorschrijft. Het kan niet verder 
gaann dan verwijzen naar hetgeen in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt geacht -
hetgeenn de weg tot verdere ontwikkelingen openhoudt - en voorschrijven dat men de keuze der 
gebezigdee maatstaven in de toelichting verantwoordt". Het doel van de introductie van dit begrip 
"normenn die in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar worden geacht" is in dit rapport duide-
lij kk verwoord: beoogd werd een wettelijk kader op te trekken, waarbinnen de invulling in con-
cretoo van de waarderingsmaatstaven door de ondernemingen zou dienen plaats te vinden. 
Inn de aanloop naar de WJO wordt aldus het ons bekende begrip "in het maatschappelijk verkeer 
aanvaardbaree normen" aangetroffen, daarbij het eigen karakter van de vennootschappelijke jaar-
rekeningg van de onderneming accentuerend. 
Hett rapport van de commissie-Verdam heeft de basis gevormd van de hiervoor reeds genoemde 
Wett op de Jaarrekening van Ondernemingen (WJO). Deze Wet (WJO) is een voorloper van het 
actuelee jaarrekeningenrecht (in het BW). 
Anderss dan wellicht zou worden verwacht, gaf de WJO geen materiële omschrijving van zijn be-
gripp onderneming. 
Art.. 1 WJO volstond met het aangeven van enkele rechtsvormen, die evident geacht werden 
steedss een onderneming te drijven, zoals de NV, coöperatieve vereniging, onderlinge waarborg-
maatschappij.. Onwillekeurig rijst de vraag: is hier de fiscale wetgeving (vennootschapsbelasting) 
vann invloed geweest? Immers, de aandelenvennootschappen, de coöperaties en onderlinge waar-
borgmijj  en worden geacht met hun gehele vermogen een onderneming te drijven - aldus Wet Ven-
nootschapsbelasting.. De WJO heeft kennelijk deze "brug" van een uitdrukkelijke wetsbepaling 
tussenn lichaam en onderneming overbodig geacht. Toch blijven "vennootschap" en 
"onderneming""  te onderscheiden. Van wijlen prof. mr P.S. Gerbrandy wordt gezegd, dat hij op 
zijnn colleges dit onderscheid enigszins plastisch als volgt voorstelde: "een man heeft een ezel; 
daaromm is die man nog geen ezel". In dit beeld valt de nadruk op het onderscheid. Wanneer de 
vennootschapp wordt aangeduid als rechtsvorm van de onderneming (o.a. Van Schilfgaarde "Van 
dee BV en de NV", blz. 22 e.v.) valt de nadruk op het nauwe verband. M.i. is deze opvatting van 
invloedd geweest op de reikwijdte van het begrip belanghebbende (bij de jaarrekening). ï 
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Waaromm beperkte de WJO zich tot enkele rechtsvormen? Het antwoord op dit "waarom" is te 
vindenn in het rapport van de commissie-Verdam: "Voor de werkingssfeer der regeling is als uit-
gangspuntt gekozen de onderneming die gefinancierd wordt door een groep verschaffers van risi-
codragendd kapitaal, die de onderneming niet zelf besturen". De kapitaalverschaffers - aldus de 
commissie-Verdamm - hebben er recht op, dat aan hen een behoorlijke verantwoording wordt af-
gelegdd omtrent het beheer van het door hen ter beschikking getelde vermogen. Bij de incorporatie 
vann het jaarrekeningrecht in het BW in 1976 (Boek 2 Titel 5) maakte het woord "onderneming" 
plaatss voor "rechtspersoon". Aan de zelfstandige wet (WJO) kwam na verloop van 5 jaren een 
eind.. Het jaarrekeningrecht gaat deel uitmaken van het BW, en een onderdeel vormen van Boek 
2. 2. 
Art.. 2 WJO omschreef de doelstelling van de jaarrekening: "De jaarrekening geeft een zodanig 
inzichtt dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat 
derr onderneming alsmede voorzover de aard van eenjaarrekening dat toelaat, omtrent haar solva-
biliteitt en liquiditeit". De doelstelling van de jaarrekening werd en wordt hier klaar en duidelijk 
weergegeven.. Deze doelstelling wordt in wezen onveranderd aangetroffen in de bestaande wetge-
vingg (eerste volzin art. 2:362 lid 1 BW). In art. 2 WJO vinden wij zowel "vermogen" als 
"resultaat""  opgenomen. Art. 5 WJO: "De grondslagen waarop de waardering van de activa en de 
passivaa in de balans en de bepaling van de resultaten berusten, voldoen aan normen die in het 
maatschappelijkk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd". In de Memorie van Toelichting 
werdd toegelicht, waarom is gekozen voor een afzonderlijke, eigen formulering en niét voor het 
bekendee begrip "goed koopmansgebruik". Naar voren werd gebracht de "goeddeels fiscale bete-
kenis""  van het begrip goed koopmansgebruik, weshalve de voorkeur werd gegeven aan een eigen 
begripp voor de vennootschappelijke jaarrekening t.w. de in het maatschappelijk verkeer aan-
vaardbaree normen. Deze (waarderings)maatstaven zullen in Nederland in het maatschappelijk 
verkeerr aanvaardbaar moeten zijn - aldus de Memorie van Antwoord. Uit deze woorden is de in-
tentietentie van de wetgever af te leiden t.w. een eigen systeem van normen voor de jaarrekening, onaf-
hankelijkhankelijk van het in het belastingrecht gevormde goede koopmansgebruik. Beïnvloeding - over en 
weerr - werd en wordt bepaald niet uitgesloten; voorop stond en staat de opzet van een autonome 
ontwikkeling,, gericht op verwezenlijking van de eigen doelstelling. De eigen doelstelling van de 
jaarrekeningg is: het geven van het "inzicht", zodat een "verantwoord oordeel" kan worden ge-
vormd.. Deze normen, die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, 
kunnenn en mogen niet los worden bezien van hun functie ten dienste van deze doelstelling. Ik 
noemm deze normen kortheidshalve: "maatschappelijk aanvaardbare normen". 
Dee wetgever heeft bewust de normen voor de vennootschappelijke jaarrekening los willen maken 
vann het begrip goed koopmansgebruik. In dit verband ga ik even terug naar het Reglement van 
Arbeidd van het Nederlands Instituut van Accountants (NTVA), zoals dat tot stand kwam in 1946. 
Inn concept was dit Reglement reeds in 1938 gereed. Dit Reglement bevatte o.m. de bepaling, dat 
eenn goedkeurende verklaring de bevestiging inhield, dat de jaarrekening was opgemaakt volgens 
goedd koopmansgebruik (art. 16). J.A. Fray ontleende aan het stenografisch verslag van de verga-
deringg van het NTVA in 1946, dat met goed koopmansgebruik werd bedoeld, dat het gehanteerde 
stelsell  voor de desbetreffende groep ondernemingen economisch doelmatig was, in aanmerking 
genomenn de doeleinden waarvoor de jaarrekening werd samengesteld (Weekblad no 4270, blz. 
1073).. Gelet op de verschillende doelstellingen van fiscale winstbepaling en vennootschappelijke 
jaarrekeningg was het m.i. een wijs besluit van de wetgever om voor de vennootschappelijke jaar-
rekeningg een afzonderlijk normenstelsel in het leven te roepen, se. voortbouwend op hetgeen met 
namee door de accountancy tot stand was gebracht. Aldus werd het begrip goed koopmansgebruik 
gelatenn aan het belastingrecht (waaruit dit begrip stamde). 
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1.22 De kring(en) van belanghebbenden 

Dee jaarrekening moet belanghebbenden in staat stellen een "verantwoord oordeel" te vormen; 
belanghebbendenn moeten een verantwoorde beslissing kunnen nemen. Wie belanghebbende is of 
kann zijn wordt in de wet niet nader omschreven. Bij de behandeling in de Eerste Kamer bij het 
ontwerpp WJO merkte de minister o.m. op: "In dit wetsontwerp spreken wij over iedere belang-
hebbendee om de rechter de ruimte te laten te beoordelen wie dit recht moeten hebben. De vermoed 
datt de rechter een ruime uitleg zal geven". In deze verwachting is de bewindsman niet teleurge-
steld.. De rechter heeft inderdaad een ruime uitleg aan het begrip "belanghebbende" gegeven. Art. 
311 lid 1 WJO kende aan iedere belanghebbende de bevoegdheid toe een zgn. jaarrekeningproce-
duree aan te spannen. Iedere belanghebbende mag aldus zijn bezwaren tegen een openbaar ge-
maaktee jaarrekening naar voren doen brengen bij de Ondernemingskamer (O.K.) van het Ge-
rechtshoff  te Amsterdam. Het begrip "belanghebbende" is ongewijzigd overgenomen in het Wet-
boekk van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 999 e.v.); de onder de WJO gevormde jurisprudentie 
omtrentt dit begrip kan geacht worden zijn betekenis te hebben behouden. Een ruime uitleg van 
hett begrip "belanghebbende" sluit aan bij hetgeen buiten de landsgrenzen gebruikelijk is. De 
Amerikaansee FASB (Financial Accounting Standards Board) omschrijft de doelstelling van de 
financiëlee verslaggeving: "Financial Reporting should provide information that is useful to pre-
sentt and potential investors and creditors and other users in making rational investment, credit 
andd similar decisions"(par. 34 Statement of Financial Accounting Concept nr 1). De jaarrekening 
iss er voor de "gebruikers", zodat zij, de "gebruikers" een verantwoorde beslissing kunnen nemen. 
Inn de visie van de "gebruikersbenadering" ("users approach") heeft de jaarrekening een belangrij-
kee functie als bron van informatie - ten behoeve van te nemen beslissingen-. De te nemen beslis-
singenn zullen verschillend van aard zijn: zij zijn juridisch (én economisch) van aard, wanneer het 
gaatt om een beslissing over het gevoerde beheer of om een beschikking over de voor uitkering 
beschikbaree winst; zij zijn economisch van aard, wanneer het gaat om de beoordeling van cre-
dietwaardigheidd of van - eventuele - investeringen in de vennootschap. 
Dee considerans van de Vierde Richtlijn begint met het wijzen op de bescherming van "de deel-
nemersnemers in aandelenvennootschappen" en "van derden". De considerans noemt derhalve twee ca-
tegorieën,, wier belangen beschermd dienen te worden: de deelnemers en derden. Zoals bekend, 
pleegtt de considerans van een Europese Richtlijn, bij gebreke van een parlementaire behandeling, 
zeerr belangrijk te zijn voor kennisname van doel en strekking van een Richtlijn. Voor een Richt-
lijn-conformee interpretatie van de nationale wetgeving, die een implementatie van de Richtlijn 
bevat,, is kennis van doel en strekking van de Richtlijn onmisbaar. In de considerans van de Ne-
derlandsee Aanpassingswet (aan de Vierde Richtlijn) wordt dan ook verwezen naar deze strekking: 
"tott bescherming van de belangen van aandeelhouders en derden". Het noemen van deze twee 
categorieënn sluit in hoofdlijnen aan bij de jurisprudentie te onzent inzake het begrip 
"belanghebbende".. De spreek niet zonder reden over "in hoofdlijnen". In de considerans op de 
Vierdee Richtlijn en Aanpassingswet komen de aandeelhouders (en leden) naar voren als "eerste 
kring";; in de jurisprudentie te onzent behoren de medewerkers en hun organisaties mede tot de 
"eerstee kring". De samenhang vennootschap-onderneming heeft in de jurisprudentie te onzent een 
krachtigerr accent. De advocaat-generaal bij de H.R., Verburg, sprak in verband met de jaarreke-
ningproceduree over een "twee-kringen-leer". Bij de "eerste kring" wordt een belang bij de jaarre-
keningg aanwezig geacht, tenzij de betreffende rechtspersoon kan aantonen, dat de eiser géén con-
creett belang bezit. Bij de "tweede kring" moet de eiser zijn belang kunnen waar maken. Een ver-
schill  in bewijslast. Wie behoren tot de "eerste kring" en wie tot de "tweede kring"? Tot de "eerste 
kring""  behoren aandeelhouders, leden (van coöperaties en onderlingen). Het in de wet genoemde 
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"verantwoordee oordeel" dient de basis te vormen voor de besluiten, die door aandeelhouders, le-
den,, deelnemers moeten worden genomen. Zoals de commissie-Verdam concludeerde, kapitaal-
verschafferss hebben recht op een behoorlijke verantwoording omtrent het beheer van het door hen 
terr beschikking gesteld vermogen. De Vierde Richtlijn (considerans) noemt deze groep belang-
hebbendenn het eerst (als belanghebbenden). De jaarrekening heeft een functie bij twee belangrijke 
besluiten,, te nemen door deze belanghebbenden. Bij zgn. structuurvennootschappen stelt de raad 
vann commissarissen de jaarrekening vast, maar deze vaststelling heeft de goedkeuring nodig van 
dee algemene vergadering van aandeelhouders. Bij niet-structuurvennootschappen en bij vennoot-
schappenn met een zgn. verzwakt structuurregime stelt de algemene vergadering van aandeelhou-
derss de jaarrekening vast. De winstbestemming - binnen door de statuten bepaalde grenzen - is 
eenn zaak van aandeelhouders (zowel bij structuurvennootschappen als bij niet-
structuurvennootschappen).. De "eerste kring van belanghebbenden" is echter groter. De H.R. 
bevestigdee in zijn arrest d.d. 20.5.'87 , NJ 1987, 973 de uitspraak van de OK, dat een werknemer 
reedss uit hoofde van zijn dienstbetrekking behoort tot de kring van de bij de onderneming betrok-
kenenn ter bescherming van wier belangen de jaarrekeningprocedure in het leven is geroepen. De 
vastgesteldee jaarrekening vormt onderwerp van bespreking met de ondernemingsraad (art. 31a 
Wett op de Ondernemingsraden). De ondernemingsraad behoort tot de "eerste kring". De "eerste 
kring""  in ons recht is groter en wijder dan de "eerste kring", die wordt genoemd in de considerans 
vann de Vierde Richtlijn ("deelnemers"). Crediteuren behoren niet tot deze "eerste kring"; zij be-
horenn tot de "tweede kring"; zij kunnen als belanghebbenden worden erkend, indien zij een speci-
fiekk concreet belang kunnen aantonen ten aanzien van hun bezwaren tegen de jaarrekening. H.R. 
d.d.. 3.2.'88 NJ 1989, 225: "Crediteuren kunnen, mede gelet op de belangen van de onderneming, 
niett louter uit hoofde van hun hoedanigheid van crediteur worden gerekend tot de kring van de bij 
dee onderneming betrokkenen ter bescherming van wier belangen de jaarrekeningprocedure in het 
levenn is geroepen". Polishouders bij een niet-onderlinge behoren eveneens tot deze categorie be-
langhebbenden;langhebbenden; polishouders met recht op aandeel in de winst behoren m.i. tot de "eerste kring". 
Naastt deze twee kringen belanghebbenden, is er nog een derde kring: de belanghebbenden, die 
naastt de genoemde "twee kringen" bevoegd zijn bij de rechtbank openbaarmaking van de jaarre-
keningg te vorderen. Dat kunnen zijn crediteuren of leveranciers, die de stand van zaken bij hun 
debiteurr of afnemer willen kennen, beleggers die ge-interesseerd zijn in de vennootschap e.a.. 
OókOók deze categorieën hebben uiteraard belang bij een goede jaarrekening: de rechter kent de be-
voegdheidd tot het aanspannen van een jaarrekeningprocedure echter uitsluitend toe aan de houders 
vann een krachtiger belang d.w.z. aan de "twee kringen". 
Err valt in de loop der jaren een ontwikkeling te bespeuren in de opvattingen omtrent de 
"belanghebbenden""  bij de jaarrekening. Aanvankelijk viel de nadruk op de informatiebehoefte 
vann de deelgenoten (aandeelhouders, leden). De wetgever heeft terecht de deur "open" gehouden 
voorr verdere gebruikers. De belanghebbenden (of gebruikers) bij de jaarrekening hebben infor-
matiee nodig ten behoeve van door hen te nemen beslissingen. Onze wet spreekt in dit verband van 
eenn "verantwoord oordeel". 
Terr illustratie het Engelse "Corporate Report" (1975), dat de volgende categorieën van gebruikers 
opsomt: : 
11 verschaffers van risicodragend vermogen; 
22 verschaffers van vreemd vermogen; 
33 werknemers; 
44 beleggingsanalisten en - adviseurs; 
55 leveranciers, cliënten, consumenten; 
66 overheid; 
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77 het publiek. 
Hett vakgebied, "externe verslaggeving" te onzent beziet de jaarrekening vanuit de gezichtshoek 
vann een brede kring vann gebruikers/belanghebbenden. 

1.33 De WJO kende open normen 

Dee "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd" betroffen in 
dee WJO uitsluitend de waarderingsgrondslagen voor de balans en de winst-en verliesrekening; zij 
haddenn nog niet betrekking op de indeling, de groepering van posten op balans en winst-en ver-
liesrekening.. De WJO bevatte niet specifieke waarderingsvoorschriften; er was een algemeen 
voorschrift,, nl. dat de waardering moest voldoen aan de normen, die in het maatschappelijk ver-
keerr als aanvaardbaar worden geacht. 
Dee WJO heeft op één bepaald punt t.w. de waardering van immateriële activa, een waarderings-
maatstaff  voorgeschreven. De wetgever is op dit punt afgeweken van de algemene lijn, dat de on-
dernemerr zelfdee toe te passen maatstaven mag kiezen (mits zij voldoen aan de nonnen, die in het 
maatschappelijkk verkeer aanvaardbaar zijn). 
Dee wetgever is in art. 11 WJO overgegaan tot een afzonderlijk waarderingsvoorschrift voor im-
materiëlee activa (goodwill, octrooien, auteursrechten, research en ontwikkeling, voorbereidings-
enn aanloopkosten). Dit waarderingsvoorschrift van art. 11 WJO plaatste een mogelijk ruimere vi-
siee overeenkomstig de "maatschappelijk aanvaardbare normen" op het punt van immateriële acti-
vaa buiten spel. Art. 11 bepaalt, dat voorzover immateriële activa in de balans worden opgenomen, 
zijj  worden gewaardeerd op maximaal het bedrag van de kosten, die de onderneming daaraan heeft 
besteedd (verminderd met afschrijvingen). Blijkens de Memorie van Toelichting mochten slechts 
vann derden overgenomen waarden worden geactiveerd; zelf gekweekte waarden zijn uitgesloten. 
Ditt art. 11 WJO is de voorloper van het van kracht zijnde art. 2:365 BW. Deze regelgeving raakt 
hett hart - of beter gezegd: het hoofd - van de onderneming. Deze regelgeving betreft voor de on-
dernemingg essentiële zaken als technologische kennis en vaardigheden; handels- en productie-
merken,, met behulp waarvan de onderneming eigen goederen kan doen onderscheiden van pro-
ductenn van anderen; de band met cliënten/afnemers. De binding tussen onderneming en cliën-
ten/afnemerss kan verschillend van aard zijn: bestaande contracten met bepaalde duur; de zgn. 
"doorlopende""  contracten (onbepaalde tijdsduur, met opzeggingsmogelijkheid voor beide partij-
en);; voorts de potentiële afnemers aan wie een (bindende) prijsofferte is uitgebracht; de kring van 
cliënten,, die tot de vaste afnemers behoren d.w.z. met wie de onderneming in een relatie staat 
waaruitt met een zekere regelmaat (rechts)betrekkingen voortkomen. De organisatie van de onder-
nemingg bindt de productieve factoren samen, en stuwt de activiteiten. 
Dezee handelwijze met betrekking tot immateriële activa hangt samen met de in de jaarrekening 
toee te passen voorzichtigheid. De moeilijkheid om exact aanschaffingskosten of marktwaarde te 
bepalen,, is eveneens een belangrijke oorzaak. Deze handelwijze ten aanzien van immateriële ac-
tivaa mag gezien worden als één van de oorzaken, waardoor de waarde van de onderneming èn het 
bedragg van het in de jaarrekening getoonde vermogen in de praktijk niet onbelangrijk kunnen 
verschillen:: Het vermogen dat uit de jaarrekening blijkt, zal veelal niet identiek zijn aan de waar-
dee van de onderneming; anders gezegd: aan de waarde in het economisch verkeer van het com-
plexx van activa en passiva. Op deze "immateriële activa" kom ik in Hoofdstuk V nog terug. 
Afgezienn van dit art. 11 gold hetgeen "in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar was" in het 
WJOO als waarderingsmaatstaf ten dienste zowel van balans als van winst-en verliesrekening. De-
zee "open norm" is in de WJO bewust gekozen met het oog op de diversiteit van het economisch 
leven,, alsmede met het doel de ruimte voor toekomstige ontwikkelingen open te houden. Be-

-73--



drijfseconomiee noch accountancy geven een voor ieder concreet geval pasklaar antwoord 
(commissie-Verdam).. Ik zou hieraan willen toevoegen: kunnen niet voor ieder geval reeds een 
pasklaarr antwoord klaar hebben. 
Mett de introductie van de "maatschappelijk aanvaardbare normen" werd niet een breuk met het 
verledenn beoogd. Bij de start van de WJO werd onder "in maatschappelijk verkeer aanvaardbaar"-
kortt  samengevat - verstaan: "door ondernemingen toegepast en door accountants aanvaard". Aan 
dee accountants als beroepsgroep was een belangrijke taak toegedacht. De algemene functie van de 
accountantt is die van "vertrouwensman in het maatschappelijk verkeer" ( aldus Limperg). 
Inn de Memorie van Antwoord op het ontwerp WJO werd opgemerkt, dat de term 
"maatschappelijkk verkeer" mede werd gekozen, omdat deze term in accountantskringen gebrui-
kelijkk was. Tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer merkte de Minister op: 
"Hett wetsontwerp sluit aan bij wat een goede praktijk is". In de Eerste Kamer betoogde de heer 
Kraaijenhoff  (accountant, door de minister als deskundige aangetrokken): "Bij de, zeg 400 (al vind 
ikk dat hoog gegrepen), die het al goed doen, zal niet zoveel verbeteren". 
Eenn inventarisatie van de onder het WJO aanvaardbaar te achten normen gaf Burgert in zijn be-
kendee preadvies voor het NTVRA in 1967. Hij geeft de volgende opsomming (p.156 v.), kort sa-
mengevat: : 

a.a. Vaste kapitaalgoederen/productiemiddelen 
11 .historische uitgaafprijs, verminderd met afschrijving op die basis resp. lagere bedrijfswaarde; 
2.vervangingswaarde, , 

b.b. Vlottende kapitaalgoederen/productiemiddelen 
11 .historische uitgaafprijs op basis "first in first out", resp. lagere marktprijs; 
2.historische2.historische uitgaafprijs op basis "last in first out", resp. lagere marktprijs, dan wel de 
historischee uitgaafprijs, geldende op het moment van verwerving van de ijzeren of normale voor-
raad,, resp. lagere marktprijs; 
3.. vervangingswaarde (de waardestijging van de normale voorraad wordt bij geboekt op een reke-
ningg prijs- of waardeverschillen en waardedaling voorzover mogelijk wordt op bedoelde rekening 
afgeboekt); ; 

c.c. Activa en passiva in de monetaire sfeer 
Overr het saldo der activa en passiva in de monetaire sfeer wordt een vermogenscorrectie wegens 
koopkrachtveranderingg van het geld ten laste resp. ten gunste van de winst-en verliesrekening ge-
bracht.. 2 

d.d. Koopkrachtcorrectie eigen vermogen 
Eenn vermogenscorrectie wegens koopkrachtverandering van het geld over het totale eigen vermo-
genn wordt ten laste, resp. ten gunste van de winst-en verliesrekening gebracht (waarbij eventuele 
samenloopp met Ufo, ijzeren voorraad of vervangingswaarde wordt vermeden). 2 

Aann de genoemde systemen liggen ten grondslag zgn. instandhoudingsdoelstellingen of - postu-
laten.. Deze doelstellingen of postulaten zijn: 
11 De instandhouding van het ge-investeerd nominaal vermogen. Deze doelstelling ligt ten 

grondslagg aan het systeem, dat uitgaat van de historische uitgaafprijzen (tenzij marktwaarde 
off  bedrijfswaarde lager is). 
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22 De instandhouding van het vermogen, uitgedrukt in eenheden van gelijke koopkracht. Deze 
doelstellingg ligt ten grondslag aan de hiervoor onder c en d genoemde stelsels. 

33 De instandhouding van het productief vermogen (in vlottende en/of vaste kapitaalgoederen). 
Dezee doelstelling ligt ten grondslag aan de basisprijzenstelsels zoals Ufo, ijzeren voorraad, 
enn aan het vervangingswaardestelsel. 

Overr deze instandhoudingsdoelstellingen méér in hoofdstuk Vu, in welk hoofdstuk in het bijzon-
derr aandacht zal worden gegeven aan de betekenis van de bedrijfseconomie voor de 
"maatschappelijkk aanvaardbare normen" en "het goede koopmansgebruik". 
Inn de Memorie van Toelichting op het ontwerp WJO schreef de Minister: "De ondergetekende 
verwachtt dat het georganiseerd bedrijfsleven en in samenwerking daarmede, de organisatie der 
accountantss het tot hun taak zullen rekenen de in het maatschappelijk verkeer gehanteerde grond-
slagenn te inventariseren en te toetsen aan hetgeen naar hun oordeel in het huidige bestel in 
hett maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar kan worden beschouwd". Ik vraag met name 
aandachtt voor de toetsings-functie, die aan dit gezamenlijk overleg-orgaan van bedrijfsleven en 
accountantss was toegedacht. De uit dit overleg resulterende opinies waren in de ogen van de be-
windsmann bestemd voor ondernemingsbesturen, en konden "mede ter oriëntatie dienen van de 
Ondernemingskamer".Ondernemingskamer". Deze opinies waren weliswaar niet bindend - niet voor ondernemingsbe-
sturenn noch voor de rechter - , maar een gezaghebbende status was aan deze opinies terdege toe-
gedacht.. Uit de woorden van de Minister blijkt het nauwe verband tussen de "open formule" in de 
wett én de instelling van maatschappelijke organen, aan wier hoede inventarisering én ontwikke-
lingg van de maatschappelijk aanvaardbare normen werden toevertrouwd. 
Dee Minister praeludeerde in deze woorden op het zgn. Tripartite overleg (werkgevers, vakcentra-
less en accountants), dat later werd ge-institutionaliseerd in de "Raad voor de Jaarverslaggeving". 
Dee afgegeven opinies waren aanvankelijk te vinden in "Beschouwingen", later in "Richtlijnen 
voorr de Jaarrekening", herdoopt in "Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving" (afgekort 
"Richtlijnen").. "Beschouwingen" noch "Richtlijnen" zijn als zodanig bindend voor de besturen 
vann de rechtspersonen, die onderworpen zijn aan het recht van de jaarrekening. De betekenis van 
dezee Richtlijnen ligt in het gezag, dat zij bezitten (niet aan een formeel bindend karakter). 

IV.2Dee Vierde Richtlijn en de implementatie in de Nederlandse wetgeving 

2.11 Zijn de normen "open"? 

Dee EG-Richtlijnen op het gebied van de jaarrekening - in het bijzonder de 4e Richtlijn mag hier 
wordenn genoemd - hebben bepaald niet onbelangrijke wijzigingen aangebracht. Deze Richtlijnen 
beoogdenn een harmonisatie van bestaande systemen teneinde de onderlinge herkenbaarheid te 
vergroten;; niét werd beoogd de oplegging van één uniforme methode.Een moeilijke doch niet 
onmogelijkee taak, deze harmonisering. Deze harmonisering was mogelijk, omdat in de deelne-
mendee landen, ondanks alle verschillen, vele gemeenschappelijke elementen bestonden. De 4e 
Richtlijnn berustte uiteindelijk op een compromis tussen de "true and fair view" (te vinden in de-
Companiess Act van het U.K.) en de gedetailleerde regelgeving (te vinden in het Duitse Handels-
gesetzbuch).. Art. 2 lid 3 van de Richtlijn bepaalt: "De jaarrekening moet een getrouw beeld geven 
vann het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap" (cursivering van 
mijnn hand). Dit lid 3 is ingebed in de overige bepalingen van art. 2. In lid 2 wordt voorgeschre-
ven,, dat de jaarrekening "duidelijk en overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn" wordt 
opgesteld;; lid 5 bepaalt, dat, indien in uitzonderingsgevallen blijkt, dat toepassing van een bepa-
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lingg in strijd komt met lid 3, van de bewuste bepaling dient te worden afgeweken "opdat een ge-
trouww beeld in de zin van lid 3 wordt gegeven". 
Liett de WJO de vennootschap vrij in de keuzen van toe te passen waarderingsmethoden, mits 
binnenbinnen het kader van maatschappelijk aanvaardbare normen, het BW na implementering van de 
4ee Richtlijn laat twee waarderingsmethoden toe, vergezeld van een groot aantal uitvoeringsregels 
(inn Wet en KB). Dit is m.i. het belangrijkste verschil tussen de wetgeving vóór en na deze imple-
mentatie.. Van een "open norm" naar een "gesloten systeem"? Toch niet, dank zij de suprematie 
vann het "getrouwe beeld" in de wetgeving (in het voetspoor van de Richtlijn), is de norm "open" 
gebleven,, zij het onder strikte voorwaarden en beperkingen. Het bestaan van maatschappelijk 
aanvaardbaree normen, die (nog) niet zijn gecodificeerd in het BW, wordt erkend. 
Lidd 1 van art. 2:362 BW luidt na de implementatie van de 4e Richtlijn: "De jaarrekening geeft 
volgenss normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zo-
danigg inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het re-
sultaat,, alsmede voorzover de aard van de jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de 
liquiditeitt van de rechtspersoon". Het begrip "maatschappelijk aanvaardbare normen" heeft thans 
niett slechts betrekking op de waardering van activa en passiva op de balans en op de bepaling van 
hett resultaat, zoals voorheen onder de WJO, maar bestrijkt het gehele veld van de jaarrekening, 
incl.. de indeling van en de vermelding van de diverse posten op de balans en winst-en verliesre-
kening.. De koppeling tussen "inzicht" en "normen" is dwingend vastgelegd. De algemene voor-
schriften,, zoals neergelegd in de leden 2 en 3 van art. 2:362 BW, t.w. balans en winst-en verlies-
rekeningg geven "getrouw, duidelijk en stelselmatig" de grootte van vermogen en resultaat weer, 
enn de bijzondere voorschriften in de artt. 2:364 t/m 2:393 BW worden geacht "in het maatschap-
pelijkk verkeer aanvaardbare normen" te bevatten. Deze bijzondere voorschriften worden door de 
rechtspersoonn aangevuld, indien de verschaffing van het "inzicht" deze aanvulling eist. Zelfs is de 
rechtspersoonn verplicht tot aj\vijking van de bijzondere voorschriften, indien een afwijking nood-
zakelijkk is voor het verschaffen van dit in lid 1 bedoelde inzicht. De "true and fair view" staat 
voorop;; dit doel moet worden gerealiseerd. Let wel, het gaat steeds om een "inzicht", dat wordt 
verkregenn "volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden be-
schouwd".. Buiten deze normen mag de jaarrekening niet treden. Het algemene voorschrift -
"getrouw,, duidelijk en stelselmatig"- is, naar de wet, niet vatbaar voor aanvulling of afwijking 
(zoalss de bijzondere voorschriften en de uitgevaardigde algemene maatregelen van bestuur (bv. 
hett KB waardering activa) die wèl vatbaar zijn voor afwijkingen, indien en voorzover zij noodza-
kelijkk zijn voor de verwezenlijking van het beoogde "inzicht"). De Vierde Richtlijn erkent de 
mogelijkheidd van een afwijking slechts in uitzonderingsgevallen. 
Eenn Richtlijn-conforme interpretatie van art. 2:362 lid 4 slot BW Iaat de mogelijkheid van afwij-
kingg slechts open voor uitzonderingsgevallen. Het Hof van Justitie E.G. omschreef in zijn arrest 
d.d.. 13.11.'90, NJ 1993, 163 de gehoudenheid tot Richtlijn-conforme interpretatie als volgt: "bij 
dee toepassing van nationaal recht, of het nu gaat om bepalingen van oudere of jongere datum dan 
dee Richtlijn, dit nationale recht zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en 
hethet doel van de Richtlijn, teneinde het door de Richtlijn beoogde doel te bereiken". De herhaal, dat 
dee betreffende afwijking moet voldoen aan de "normen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaarr worden beschouwd". Bij - mogelijke - afwijkingen is bv. te denken aan het onge-
daann maken van begrenzingen, die in de bij of krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften zijn 
opgelegdd aan de "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden be-
schouwd".. Indien in een uitzonderingsgeval noodzakelijk met het oog op het wettelijk vereiste 
inzicht,, zou een afwijking geoorloofd zijn, se. mits in overeenstemming met de "maatschappelijk 
aanvaardbaree normen". Het activeringsverbod van eigen aandelen houdt m.i. een beperking van 
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hetgeenn volgens maatschappelijk aanvaardbare normen mogelijk is (indien deze aandelen of certi-
ficatenn voor dadelijke verkoop vatbaar zijn). In een zeer bijzonder geval - bv. de gekochte aande-
lenn zijn vatbaar voor onmiddellijke verkoop en worden overeenkomstig vooraf bestaand plan 
metterdaadd doorverkocht - zou het "inzicht-vereiste" een doorbreking van het activeringsgebod 
gebodenn kunnen maken, verondersteld dat het om een pakket van zodanige betekenis zou gaan 
datt het "getrouwe beeld" door niet-activering zou worden beschadigd. De vermogensbescherming 
wordtt m.i. niet benadeeld. 
Méérr ruimte is er voor aanvullingen, se. met inachtneming van de maatschappelijk aanvaardbare 
normen,, op de bij of krachtens de wet uitgevaardigde bijzondere voorschriften. Deze aanvullin-
genn moeten passen in en binnen het bestaande wettelijke systeem. Enuntiatieve opsommingen zijn 
voorr aanvulling vatbaar. De opsomming van beginselen in art. 2:384 leden 2 en 3 BW is bv. niet 
limitatief.. De opsomming is voor uitbreiding vatbaar. 
Eenn Richtlijn-conforme interpretatie - en daarvan dient te worden uitgegaan - zal slechts bij uit-
zonderingg een afwijking van de neergelegde regel toestaan. Niettemin, wij mogen het inzicht, dat 
inn of bij wettelijk voorschrift neergelegde regels niet een absolute gelding hebben, positief waar-
deren.. Een afwijking van een regel kan in een concreet geval noodzakelijk zijn voor de verwe-
zenlijkingg van het met de wet beoogde doel. De rechter heeft "het laatste woord"; hij beslist of 
eenn doorbreking van een bestaande regel in een bijzonder geval gerechtvaardigd is. 
Inn verband met het vorenstaande wil ik nog verwijzen naar het artikel van H. Niessen, in "Recht 
derr Internationalen Wirtschaft", nr 4, 1992. Niessen was als afdelingschef verbonden aan de Eu-
ropesee Commissie te Brussel; "nourri dans Ie serail" kan men zeggen. Niessen legt het accent m.i. 
tee veel op de beperkingen, die aan de "true and fair view" zijn opgelegd. Zijn betoog is niettemin 
interessant.. Niessen schrijft: "Die Verpflichtung zu zusatslichen Angaben setzt also stets einen 
Ausnahmenfalll  voraus. Dies gilt erst recht für die weitere Verpflichtung von einer Spezi-
alvorschriftt überhaupt abzuweichen, sofern deren Anwendung mit der Vermittlung des getreuen 
Bildess unvereinbar ist". "Somit wird deutlich die Generalnorm (- de "true and fair view"- H) hat 
nurr die Funktion eines Korrektiv für Ausnahmefalle. Diese beziehen sich stets auf die Lage einer 
bestimmtenn Gesellschaft. Darüber hinaus ist die Generalnorm sicherlich für den Gebrauch von 
Wahlrechtenn von Bedeutung, die den Untemehmen eingeraumt worden sind. Auf keinen Fall aber 
kannn die Generalnorm von einem nationalen Gesetzgeber dazu benutzt werden sich von zwingen-
denn Vorschriften der Richtlinie zu distanzieren mit der Begründing dass andere Lösungen der 
Zweckbestimmingg besser entsprachen". 
Art.. 2:393 BW omschrijft de taak van de accountant. Art. 3: "De accountant onderzoekt of de 
jaarrekeningg het in art. 362 lid 1 vereiste inzicht geeft. Hij gaat voorts na of de jaarrekening aan 
dee bij of krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet ". Het primaat ligt bij het "vereiste 
inzicht",, dit primaat is in de wet neergelegd. Het kompas van de bestaande bijzondere voor-
schriftenn zal in de praktijk voor de accountant een veilig kompas zijn; een afwijking kan risico's 
oproepenn (!). 
Eenn codificatie als van het jaarrekeningrecht in het BW houdt het gevaar in van een bevriezing of 
verstarringg van geldende regels. "Aggiornamento" zal primair gezocht worden binnen de 
(maximale)) spanwijdte van geldende bepalingen. 
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IV. 33 Accounting Standards 

3.11 Raad voor de Jaarverslaggeving 

Inn de USA volgde in 1973 de Financial Accounting Standards Board (FASB) de (in 1959 opge-
richte)) Accounting Principles Board (APB) op. Afwijkingen in de jaarrekening van "standards" 
vann deze Boards moeten worden toegelicht en gemotiveerd. 
Dee Britse "Companies Act" volstond indertijd (vóór implementering 4e E.G. Richtlijn) met het 
stellenn van een open norm: "every balance sheet/every profit and loss account shall give a true 
andd fair view of the state of affairs/the profit or loss". In 1970 werd door de beroepsgroep in En-
gelandd en Wales opgericht het Accounting Standards Steering Committee met tot taak de 
opstellingg van Statements of Standard Accounting Practices (SSAP), ter invulling van de algeme-
nee norm "true and fair view". Afwijkingen van deze SSAP's moeten in de accountantsverklaring 
wordenn gemeld en gerechtvaardigd. 
Dee WJO te onzent kende evenals de Britse Companies Act een algemene norm, waaraan de 
waarderings-- en winstbepalingsmethoden dienden te voldoen t.w. de in het maatschappelijk ver-
keerr als aanvaardbaar beschouwde normen (m.a.n.). Het Tripartite Overleg (T.O.), waaraan deel-
namenn werkgevers, werknemers en accountants, beoogde invulling te geven aan de tijdens de 
parlementairee behandeling van deze WJO door de wetgever geformuleerde opdracht: "de in het 
maatschappelijkk verkeer gehanteerde grondslagen te inventariseren en te toetsen aan hetgeen 
naarr hun oordeel in het huidig bestel in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar kan 
wordenn beschouwd". In 1982 zijn de werkzaamheden van het T.O. overgenomen door de Raad 
voorr de Jaarverslaggeving (RJ), evenals het T.O. samengesteld uit vertegenwoordigers van werk-
gevers,, werknemers en accountants. Deze RJ publiceert "Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving", 
tee onderscheiden in zgn. stellige uitspraken en aanbevelingen. Uit het Voorwoord van de Richtlij-
nenn citeer ik: "De RJ pretendeert niet dat de stellige uitspraken bindende kracht hebben zoals 
dee voorschriften van de wet. Het is uiteraard in laatste instantie de rechter die in elk aan zijn oor-
deell  onderworpen geding zal bepalen welke normen voor de betreffende jaarrekening in het maat-
schappelijkk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Dit impliceert de eigen verantwoorde-
lijkheidd van de verslaggevende onderneming voor haar jaarrekening. De Richtlijnen en in het bij-
zonderr de daarin opgenomen stellige uitspraken dragen in het algemeen bij aan het door de wet 
verlangdee inzicht in vermogen en resultaat". Tot zover het Voorwoord van de RJ, dat op duidelij-
kee wijze de taak van de RJ formuleert t.w. bij te dragen tot het wettelijk (art. 2:362 BW) vereiste 
inzicht,, onder de eigen verantwoordelijkheid van de verslaggevende onderneming (en diens ac-
countant,, mag ik toevoegen). Sedert de implementatie van de 4e E.G. Richtlijn in onze wetgeving 
(eindd 1983) zijn de maatschappelijk aanvaardbare normen "open" gebleven in deze zin, dat het 
vereistee inzicht (waartoe het "getrouwe beeld" van vermogen en resultaat moet leiden) het hoog-
stee richtsnoer voor de jaarrekening is blijven vormen; de wetgever heeft evenwel zelf gedetail-
leerdd invulling gegeven aan de normen voor de jaarrekening. De RJ* blijf t van betekenis: 
aa voor de oplossing van problemen, die zich bij de interpretatie van wettelijke voorschriften 

kunnenn voordoen; 
bb voor aanvullingen op de wettelijke voorschriften, in het bijzonder op de punten waar de wet-

gevingg verschillende mogelijkheden open laat; 
cc de invulling van normen in gevallen, waarin de wettelijke voorschriften niet voorzien; 
dd voor afwijkingen op de wettelijke voorschriften in uitzonderlijke situaties; de RJ vormt als-

dann het passende kanaal (voor praktijk en wetenschap) om gerechtvaardigde afwijkingen in 
gangg te zetten. 
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Zoalss de Raad in zijn Voorwoord reeds aangaf: zijn Richtlijnen hebben geen bindende kracht zo-
alss de wettelijke voorschriften; de Richtlijnen ontlenen hun waarde aan het gezag van de Raad. 
Dee Richtlijnen moeten wijken voor uitspraken (Ondernemingskamer en H.R.) van de rechter; de 
RJJ is zich hiervan - zie het Voorwoord van de Richtlijnen - bewust. 
Dee Raad van Beroep van het NIVRA wekte in zijn beslissing d.d. 20 mei 1985 de indruk een ge-
bondenheidd aan de Richtlijnen van de RJ te veronderstellen. Deze beslissing heeft pennen van 
voor-- en tegenstanders in beweging gebracht. Burgert c.q. citeren met duidelijke instemming 
Wessell  (TVVS 1987 nr 4), die in de Richtlijnen een middel ziet tot oplossing van interpretatie-
vraagstukken;; aan dit middel mag de accountant niet voorbijgaan, wanneer hij interpretatiepro-
blemenn met de vereiste zorgvuldigheid wil behandelen. Burgert c.s.: "Aldus krijgen de Richtlij-
nenn indirect nl. via de band van art.11 van de Gedrags- en Beroeps Regels (GBR) een zekere bin-
dingg in die zin dat de accountant op de Richtlijnen acht behoort te slaan". 

3.22 International Accounting Standards Committee (IASC) 

Dee IASC werd in 1973 ingesteld met het doel een harmonisatie tot stand te brengen tussen de 
voorschriftenn in diverse landen en regio's op het gebied van de jaarrekening. Politieke druk - o.m. 
recentt door de G7 in verband met déconfitures in sommige Aziatische landen - is en wordt uitge-
oefendd om tot deze harmonisatie te komen. Zover bekend, zijn de "standards" voorgelegd aan de 
Internationall  Organisation of Securities Commissions (IOSCO); het belangrijkste lid is zonder 
twijfell  de SEC in de U.S.A. De voorschriften van de SEC worden strakker geacht dan de 
(concept)) standards van de IASC, die aan de deelnemers een ruime - door SEC té ruim geachte -
keuzevrijheidd zouden laten. Indien de SEC de IASC-standards onvoldoende zou blijven achten en 
dientengevolgee voor in de USA beursgenoteerde vennootschappen de opstelling van financiële 
gegevenss naar de eigen SEC-voorschriften zou blijven verlangen, zou een belangrijk oogmerk 
vann de harmonisatie - acceptatie van IASC-standards door de toezichthoudende instanties over de 
gehelee wereld - niet worden bereikt, althans niet op dit moment. 
Inn de "constitution" van de Internationale Accountants Federatie is o.m. het volgende neergelegd 
mett betrekking tot het IASC: "Member bodies shall support the work of IASC by 
publishingg in their respective countries every International Accounting Standard approved for is-
suee by the Board of IASC and by using their best endeavours: 
ii  to ensure that published financial statements comply with International Accounting Stan-

dardss in all material respects; 
iii  to persuade governments and standard setting bodies that published financial statements 

shouldd comply with International Accounting Standards in all material respects ". 
Enkelee saillante punten uit de IASC-standards: 
aa winstneming op onderhanden werken - tussentijdse winstneming is "standaard"; 
bb verworven goodwill - activering en afschrijving; 
cc effecten en derivaten - "financial instruments" tegen marktwaarde in de balans opnemen; 

ongerealiseerdee waardemutaties verantwoorden in de winst-en verliesrekening; 
dd immateriële activa (onderzoeks- en ontwikkelingskosten) - verplichte activering, indien en 

voorzoverr toekomstige opbrengsten mogen worden verwacht; 
ee voorzieningen - opvoeren indien en voorzover er "obligations" bestaan, w.o. "constructieve 

obligations'' t.w. economisch noodzakelijke handelingen ("zakelijke gehoudenheid"). 
Vann de IASC-standards gaat een waarneembaar effect uit; zo sporen voorgestelde amendementen 
opp de Vierde E.G.-Richtlijn op het punt van "financial instruments" met deze "standards". 
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Doorr het IASC is (in 1989) een "Framework for the Preparation and Presentation of Financial 
Statements""  gepubliceerd; de Nederlandse tekst van het schema ("Conceptual Framework/IASC") 
iss achter de noten bij dit hoofdstuk op een afzonderlijke bladzijde opgenomen. De RJ heeft het 
"Framework""  van het IASC opgenomen in een door de RJ uitgegeven Stramien voor de opstelling 
enn vormgeving vanjaarrekeningen. De RJ schrijft in zijn toelichting: "De in het Framework neer-
gelegdee ideeën komen grotendeels overeen met die van de RJ en de RJ heeft er daarom mee vol-
staann aan het Stramien slechts enkele aantekeningen toe te voegen". 
Dee RJ signaleert in de behandeling van goodwill (begrepen in de kostprijs van een onderneming) 
hethet m.i. belangrijkste verschilpunt tussen de IASC-standards en de RJ. De RJ liet de mogelijkheid 
open,, dat positieve goodwill rechtstreeks (d.i. buiten de W. en V. rekening om) op het eigen ver-
mogenn wordt afgeboekt, terwijl negatieve goodwill in bepaalde gevallen rechtstreeks wordt bij-
geboektgeboekt op het eigen vermogen. "Een en ander komt mogelijk niet overeen met het Stramien, en 
zekerr niet met IAS 22, maar sluit wel aan op de praktijk in Nederland en tevens voor wat negatie-
vee goodwill betreft op art. 389 lid 8 Boek 2 BW"- aldus de RJ. 
Zeerr recent evenwel heeft de RJ zich aangesloten bij de IASC op dit punt: activering van verwor-
venn goodwill is geboden, evenals afschrijving ten laste van de resultaten. Indien dit voorstel zou 
wordenn gevolgd, zou in de praktijk van de financiële verslaglegging hier te lande een ingrijpende 
wijzigingg plaatsvinden. 
Immers,, de winst-en verliesrekeningen zouden voortaan worden belast met afschrijvingen op 
verworvenn goodwill, terwijl thans, dank zij de - gebruikelijke - afboeking op het eigen vermogen, 
dee resultatenrekeningen niet plegen te worden belast met zodanige afschrijvingen. Op deze wijze 
kunnenn thans de ge-acquireerde ondernemingen terstond integraal bijdragen tot de resultaten. 
Inn de interpretatieve mededeling d.d. 16 april 1998 van de Europese Commissie, waarin gepoogd 
wordtt een oplossing aan te reiken voor enige vraagpunten omtrent de toepassing van EG Richtlij-
nenn voor de jaarrekening, wordt de invloed van de IASC bespeurd. Trouwens, in de inleiding tot 
dezee mededeling wordt met zoveel woorden gewag gemaakt van het streven om verschillen met 
dee IASC (zoveel mogelijk) te voorkomen. De mededeling begint met te stipuleren, dat slechts in 
uitzonderingsgevallenn een beroep mag worden gedaan op de bevoegdheid tot afwijking van de 
bijzonderee bepalingen (derogerende bevoegdheid ex art. 2:362 lid 4 BW); met enige nadruk 
wordtt erop gewezen, dat deze zgn. derogerende bevoegdheid niet mag leiden tot invoering van 
eenn regel "van algemene aard, die in strijd is met de bepalingen van de Richtlijn", en evenmin tot 
hett creëren van "extra keuzemogelijkheden, die een behandeling mogelijk maken, die niet in 
overeenstemmingg is met de Richtlijn". Aldus de zienswijze van de Commissie. Met betrekking 
tott de winstverantwoording op langlopende contracten staat de Commissie met name volgende 
tweee methoden voor: in de eerste plaats de methode waarbij de winst op het contract in aanmer-
kingg wordt genomen nadat de opdracht geheel is voltooid (methode van winstneming op basis 
vann voltooide opdrachten); in de tweede plaats staat de Richtlijn, naar de mening van de Commis-
sie,, de methode van winstneming naar rato van de voltooiing van een opdracht toe, mits het voor-
zichtigheidsbeginsell  in acht wordt genomen, hetgeen in concreto inhoudt: a) de totale opbrengst 
vann het contract moet bekend zijn; b) het voltooide deel moet exact kunnen worden berekend, en 
c)) het werk aan de opdracht moet voldoende zijn gevorderd. Hier te lande was de bevoegdheid tot 
keuzee uit deze beide methoden reeds erkend in de Memorie van Toelichting op het ontwerp van 
wett Aanpassing Vierde Richtlijn, zij het dat deze Memorie de keuze voor de "percentage of com-
pIetion"-methodee plaatste in het kader van toepassing van art. 2:362 lid 4 BW, hetgeen - indien 
bedoeldd als erkenning van een afwijkende "regel van algemene aard"- niet geheel strookt met de 
zienswijzee van "Brussel" (zie boven). 
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Overr de waardering van "financial instruments" op marktwaarde of "fair value" rept deze mede-
delingg nog niet. De RJ te onzent (maart 1994, "Effecten") heeft zich over de waardering van ter 
beurzee genoteerde direct verkoopbare effecten aldus geuit, dat deze waarden op marktwaarde die-
nenn te worden gewaardeerd, indien dat voor het in de wet vereiste inzicht noodzakelijk is. Zowel 
gerealiseerdee als niet-gerealiseerde waardeveranderingen dienen volgens de RJ in de winst-en 
verliesrekeningg te worden opgenomen. In beginsel strookt deze methode van waardering op "fair 
value""  niet met de regelgeving in de EG-Richtlijn en wet; anders zou de RJ een beroep op art. 
2:3622 lid 4 BW niet noodzakelijk hebben geacht. 3 Het overleg in de contact-commissie met de 
bijj  de EU aangesloten lid-staten leidde tot een voorstel tot amendering van de Vierde Richtlijn, 
inhoudendee - kort gezegd - de aanvaarding van waardering van "financial instruments" op "fair 
value""  (october 1998). Deze contact-commissie ging uit van de erkenning, dat de tekst van de 
Vierdee Richtlijn (art. 31) "prohibits the use of fair values under the Fourth Directive". Een nieuw 
art.. 33 A t/m D in de Vierde Richtlijn wordt voorgesteld; "thereby ensuring that the realisation 
principlee remains intact where the fair value option is not taken"; "the requirement that "valuation 
mustt be made on a prudent basis" continues to apply to valuation at fair value". Het amende-
mentsvoorstell  wil geen verplichting tot invoering van de "fair value"-methode aan de lid-staten 
opleggen;; de lid-staten zullen vrij zijn deze methode in te voeren hetzij in de vennootschappelijke 
énn geconsolideerde jaarrekeningen hetzij uitsluitend in de geconsolideerde jaarrekening hetzij niet 
inn de vennootschappelijke noch in de geconsolideerde jaarrekening. In het voorstel wordt waarde-
ringg op "fair value"-methode o.a. niet toegestaan voor immateriële en materiële vaste activa, 
voorraden,, aandelen in en vorderingen op verbonden ondernemingen, deelnemingen en voorde-
ringenn op deelnemingen; toepassing van de "fair value" blijf t beperkt tot activa als effecten, niet-
uitgeslotenn vorderingen en leningen, handelsdebiteuren en -crediteuren en liquiditeiten, in 't kort 
tott "financial instruments", incl. derivaten. 
Belangrijkk is m.i. het voorgesteld art. 33c: " the change in the fair value should be in-
cludedd in the profit and loss account in arriving at the profit or loss for the financial year. Such 
changee in the fair value of financial instruments is not available for distribution but should after 
determiningg the profit or loss for the year be appropriated to the "fair value reserve". To the ex-
tentt that gains or losses are actually realised they should be released from the "fair value reserve". 
However,, no part of the "fair value reserve" may subsequently be shown in thee profit and loss ac-
count".. Dit nieuw in te voeren artikel in de Vierde Richtlijn bevat verschillende elementen: 
aa niet-gerealiseerde waardevermeerderingen van "financial instruments" dienen te worden op-

genomenn in de winst-en verliesrekening m.a.w. dienen als winsten te worden verantwoord 
ondankss het feit dat deze winsten (nog) niet zijn gerealiseerd; hiermede verwijdert het voor-
stell  zich van het in de Vierde Richtlijn neergelegde realisatiebeginsel, ook al wordt deze af-
wijkingg (nog) beperkt tot "financial instruments"; 

bb de dotatie aan een (nieuw in te voeren) wettelijke reserve is een zaak van winstbestemming, 
niett van winstbepaling; de nieuwe wettelijke reserve maakt deel uit van het gebonden ver-
mogen,mogen, valt onder de klem van de vermogensbescherming; de nevenfunctie van de jaarreke-
ningg t.w. vermogensbescherming blijf t in acht genomen; de doelstelling van instandhouding 
vanvan het nominaal vermogen wordt in verband met deze functie niet prijsgegeven; 

cc de klem van de vermogensbescherming op de ongerealiseerde winsten wordt opgeheven 
naarmatee deze ongerealiseerde winsten op "financial instruments" in werkelijkheid worden 
gerealiseerd;gerealiseerd; het realisatiebeginsel behoudt een functie met betrekking tot deze vermogens-
bescherming. . 
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Mochtt de "percentage of completion" methode voor langlopende contracten nog verdedigbaar 
kunnenn worden geacht - her realisatiebeginsel als zodanig wordt niet aangetast; het gekozen reali-
salletijdstipsalletijdstip is in geding -, het opnemen van niet-gerealiseerde baten in de resultatenrekening is 
zekerr niet in overeenstemming met het in de bestaande Vierde Richtlijn neergelegde realisatiebe-
ginsel.. Op het gebied van "financial instruments" valt een verwijdering van het realisatiebeginsel, 
enn daarmede een verzwakking van het voorzichtigheidsbeginsel te constateren, hoezeer ook bij 
toepassingg van de "fair value" voorzichtigheid wordt voorgeschreven. Een verzwakking van het 
voorzichtigheidsbeginsell  valt eveneens te bespeuren op het punt van verminderde terughoudend-
heidd in de IAS ten opzichte van activering van immateriële activa. 
Naderr over de betekenis van de IAS, in dit hoofdstuk onder "geconsolideerde en vennootschap-
pelijkee jaarrekening". 

3.33 Kenbronnen van de maatschappelijk aanvaardbare normen hier te lande 

Kortt samengevat een - niet uitputtende - opsomming: 
aa het BW en de op de wet steunende uitvoeringsvoorschriften; de EG-Richtlijnen (ge-

ïmplementeerdd in de nationale wetgeving, en, zover nog niet ge-implementeerd, beschikkend 
overr directe werking); 

bb de rechtspraak (OK, H.R.), in welk verband mede aandacht verdient de zgn. Richtlijn-
conformee interpretatie; 

cc de Richtlijnen van de RJ, die beschouwd worden algemeen maatschappelijk aanvaardbare 
normenn voor de beroepsgroep (NIVRA) te bevatten; deze Richtlijnen moeten wijken voor 
wett en rechtspraak; 

dd de IASC-standards, voorzover hun - toenemende - invloed waarneembaar is o.m. in 
(Europese)) regelgeving, Richtlijnen RJ en in de verslaggevingspraktijk; 

ee literatuur. 

1V.44 Nevenfunctie van de jaarrekening 

Hett BW heeft aan de vennootschappelijke jaarrekening een niet onbelangrijke nevenfunctie toe-
bedeeldd in het kader van de vermogens- en kapitaalbescherming. 
Art.. 2:105 leden 1 en 2 en art. 2:216 leden 1 en 2 BW bevatten een fundamentele regel omtrent de 
aansprakenn van aandeelhouders: 
"11 Voorzover bij de statuten niet anders is bepaald, komt de winst de aandeelhouders ten goede; 
22 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vat-
barebare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en 
opgevraagdee deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statu-
tenn moeten worden aangehouden". 
Dezee in de leden 2 omschreven vermogensbescherming beoogt de instandhouding van het 
"gebondenn eigen vermogen" van de vennootschap, waarvan het door de aandeelhouders bijeenge-
brachtee kapitaal de kern vormt. Het "gebonden eigen vermogen" bestaat, behalve uit dit bijeenge-
brachtee kapitaal, uit de door de wet of statuten voorgeschreven reserves. Het vrij beschikbaar 
vermogenn is gelijk aan het verschil tussen het (eigen) vermogen en dit "gebonden vermogen". In-
koopp van eigen (volgestorte) aandelen evenals winstuitdelingen mogen slechts plaatsvinden uit dit 
vrijj  beschikbare eigen vermogen (art. 2:98 lid 2 en art. 2:207 lid 2 BW). 
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Dee wetgever gaat bij deze vermogensbescherming uit van het vermogen, dat blijkt uit de vennoot-
schappelijkee jaarrekening, opgesteld en gewaardeerd overeenkomstig de maatschappelijk aan-
vaardbaree normen. De doelstelling van de vennootschappelijke jaarrekening is, gelijk bekend, de 
verstrekkingg van "zodanig inzicht, dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het 
vermogenn en het resultaat". De normen, die op de vervulling van deze doelstelling zijn gericht, 
bezittenn aldus - indirect - mede een functie in deze vermogens- en kapitaalbescherming. De maat-
schappelijkk aanvaardbare normen bepalen welke activa en passiva op de balans worden opgevoerd 
enn hoe deze activa en passiva worden gewaardeerd. Het vereiste "inzicht" van art. 2:362 BW -
waarbijj  overweging verdient dat de vorming van het "verantwoorde oordeel" mede het oordeel 
vann crediteuren en verstrekkers van vreemd vermogen betreft - in concrete gevallen zou kunnen 
conflicterenn met de beoogde bescherming van het vermogen ten behoeve van crediteuren en ver-
strekkerss van vreemd vermogen. Art. 2:362 BW laat geen twijfel omtrent de voorrang van het 
"inzicht"-- criterium! 
Tussenn het instituut van de "wettelijke reserves" dat wij in de tekst van art. 2:105 en art. 2:216 
BWW aantroffen, en de beoogde vermogensbescherming bestaat een nauw verband. De uitkeer-
baarheidd van de winst van een vennootschap/houdster van (een) deelneming(en) moet worden be-
oordeeldd aan de hand van criteria van het vermogensbeschermingsrecht. De waardering van deel-
nemingenn overeenkomstig de netto-vermogenswaarde (zie hoofdstuk V onder 4) dient de 
"inzicht"-- doelstelling. De door de deelneming gerealiseerde winst is - voor een evenredig deel -
winstt van de deelnemende rechtspersoon - een bedrijfseconomische opvatting. Maar, het voor 
verplichtingenn jegens derden beschikbare aansprakelijk vermogen zou worden beschadigd, indien 
hett bedrag van nog niet ter beschikking van de deelnemende rechtspersoon staande winst van de 
deelnemingg zou worden onttrokken aan de deelnemende rechtspersoon ten behoeve van haar aan-
deelhouders.. De wettelijke reserve deelnemingen waakt tegen zodanige onttrekkingen. De beoog-
dee vermogensbescherming vormt m.i. de oorsprong van de wettelijke "reserve deelneming(en)". 
Dee herwaarderingsreserve legt, globaal gesproken, een "klem" op het gepubliceerde eigen vermo-
gen,, zover dit vermogen overtreft het vermogen bij zuivere toepassing van de "historische kost-
prijs""  als waarderingsmethode. Deze "klem" op een nominale vermogenstoename, die niet berust 
opp realisatie van winst, past in een bedrijfseconomische zienswijze, (bv. leer van de vervan-
gingswaarde).. De oorsprong van deze herwaarderingsreserve houdt m.i. verband met het 
"inzicht"-- vereiste en het "getrouwe beeld" (art. 2:362 BW). Deze doelstelling verdraagt zich ove-
rigenss op dit punt zeer goed met de beoogde vermogensbescherming. 
Hett uitkeringsverbod (artt. 2:105 en 2:216 BW) treft mede de inkoop van eigen aandelen. Indien 
dee ingekochte eigen aandelen niet slechts voor onmiddellijke verkoop vatbaar zijn doch tevens 
zekerzeker verkocht zullen worden op korte termijn, zullen m.i. het "inzicht" en het "getrouwe beeld" 
meerr gebaat zijn bij een activering dan bij een niet-activering, waartoe thans de wet verplicht (art. 
2:3855 lid 5 BW). Beekman vermeldt in zijn bijdrage in "Wisselwerking kapitaalbeschermings-
rechtt en jaarrekeningrecht" (NTVRA-geschrift no 48): "Al s enig land in de E.G. kent Nederland 
eenn activeringsverbod van eigen aandelen ". Dit activeringsverbod houdt rechtstreeks ver-
bandd met de door de wetgever beoogde vermogensbescherming. M.i. zou een activering in de 
zojuistt geschetste situatie meer in overeenstemming zijn geweest rnet de maatschappelijk aan-
vaardbaree normen in het licht van de doelstelling van "inzicht" en "verantwoord oordeel"; desge-
wenstt had tegenover de actiefpost een gelijk bedrag onder het hoofd "wettelijke reserve" kunnen 
wordenn opgenomen. 
Inn het regime van de wet vermindert de koopsom van de eigen aandelen het beschikbaar vrij ver-
mogen.. Bij intrekking wordt het nominaal bedrag van de geplaatste aandelen verlaagd; het bedrag 
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vann het vrije vermogen neemt toe (!) met het nominaal bedrag van de ingetrokken aandelen. Bij 
herplaatsingherplaatsing van de ingekochte aandelen neemt het vrije vermogen toe met de verkoopprijs van 
dee (verkochte) eigen aandelen. 
Hett oogmerk vermogensbescherming, en dan in 't bijzonder kapitaalbescherming, speelt een niet 
onbelangrijkee rol bij de regeling omtrent inbreng in natura (waarover later meer). 
Ikk zou willen afsluiten met de algemene opmerking, dat het m.i. goed zou zijn de vermogensbe-
schermingg zoveel mogelijk neer te leggen in afzonderlijke regelingen zoals de wettelijke reserves 
(mogelijkk uitgebreid), en vragen omtrent activering, passivering en waardering te laten aan de 
ontwikkelingg van de maatschappelijk aanvaardbare normen in het zicht van art. 2:362 BW. 

IV.55 Uitbreiding gebied maatschappelijk aanvaardbare normen 

5.11 "Ter bespreking " met de ondernemingsraad 

Hett jaarrekeningrecht (titel 9 boek 2 BW) is op grond van art. 2:360 lid 1 van kracht voor n.v.'s, 
b.v.'s,, coöperaties en onderlinge waarborgmijen; aan deze reeks zijn toegevoegd commanditaire 
vennootschappenn en vennootschappen onder firma, waarvan alle volledig aansprakelijke venno-
tenn kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn, alsmede rechtspersonen naar buitenlands 
rechtt (en buiten de E.U. gevestigd), wier werkterrein geheel of nagenoegg geheel hier te lande ligt. 
Will  dit zeggen, dat de jaarstukken van bv. eenmanszaken en personenvennootschappen niet van 
doenn hebben met de maatschappelijk aanvaardbare normen? Voorzover een ondernemer in de zin 
vann de Wet op de Ondernemingsraden een onderneming in stand houdt, is hij verplicht ter be-
sprekingg aan de Ondernemingsraad jaarstukken te verstrekken die voldoen aan de eisen vervat in 
art.. 5 Besluit verstrekking financiële informatie aan Ondernemingsraden. Deze verplichting geldt 
niett voor n.v.'s, b.v.'s, coöperaties en onderlinge waarborgmijen, in het kort voor de lichamen, 
diee onder het jaarrekeningrecht in het BW vallen, en uit dezen hoofde verplicht zijn volgens 
maatschappelijkk aanvaardbare normen een jaarrekening op te stellen, die zodanig inzicht aan be-
langhebbenden,, w.o. de ondernemingsraad, verschaft, dat deze belanghebbenden zich een ver-
antwoordd oordeel kunnen vormen. Art. 5 lid 1 van genoemd Besluit bepaalt: "De jaarstukken ge-
venn volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een 
zodanigg inzicht dat de ondernemingsraad zich een verantwoord oordeel kan vormen omtrent het 
vermogenn en het resultaat alsmede voorzover de aard van de jaarstukken dat toelaat, omtrent de 
solvabiliteitt en de liquiditeit van de betrokken ondernemer, maatschap of niet rechtspersoonlijk-
heidd bezittende vennootschap". De informatieverstrekking zal zijn gericht op het naar behoren 
functionerenn van de ondernemingsraad, in welk verband is te denken aan de overleg- en advies-
functiee (artt. 23 t/m 30 Wet op de ondernemingsraden). De informatieverschaffing aan de onder-
nemingsraadd zal, naar kan worden verondersteld, zich (o.m.) richten op de functie van de onder-
nemingg als bron van werkgelegenheid. Een bepaling als art. 12 lid 2 letters a en b bv. verlangt af-
zonderlijkee vermelding van lonen, sociale lasten en pensioenlasten; een bepaling die evident ver-
bandd houdt met de doelstelling van de betreffende stukken. 

Hett gebruik van het begrip "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden 
beschouwd""  is hier m.i. op z'n plaats. De voor de vennootschappelijke jaarrekening geldende 
normenn mogen mede van kracht worden geacht voor de jaarstukken, die worden opgesteld "ter 
bespreking""  met de ondernemingsraad. 
Hieronderr wordt gekeken naar het gebruik van het begrip "maatschappelijk aanvaardbare nor-
men""  buiten het gebied van jaarrekening of jaarstukken. 
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5.22 De maatschappelijk aanvaardbare normen en de inbreng in natura 

Indienn bij oprichting (of latere uitgiften van aandelen) wordt overeengekomen (tussen vennoot-
schapp en de oprichter c.q. aandeelhouders) dat de storting op aandelen in natura, d.i. anders dan in 
contanten,, zal plaatsvinden, bevat het BW een aantal bepalingen, die waarborgen dat het kapitaal, 
datt moet worden bijeengebracht, ook metterdaad wordt bijeengebracht. De inbreng (in natura) 
moett naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd (art. 2:80b en 2:191b BW). De 
inbrengg moet door de oprichters worden beschreven en gewaardeerd. De inbreng moet kunnen 
wordenn gewaardeerd - dat is een eis. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan krach-
tenss uitdrukkelijke wetsbepaling niet gelden als een in te brengen goed. Intellectuele eigendom 
kann wèl worden ingebracht, evenals "know how". Er moet door oprichters een beschrijving wor-
denn gemaakt van de inbreng, met vermelding van waarde en de toegepaste waarderingsmethoden 
(art.. 2:94a lid l/art . 2:204a lid 1). Deze waarderingsmethoden moeten voldoen aan normen die in 
hethet maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Een accountant legt voorts 
eenn verklaring af, inhoudende dat de waarde van de inbreng, bij toepassing van in het maatschap-
pelijkk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste het bedrag van de 
stortingsplichtt (uitgedrukt in geld) beloopt. In bijzondere omstandigheden mag, onder voorwaar-
den,, van de verplichte beschrijving en accountantscontrole worden afgeweken (o.m. van belang 
voorr interne reorganisaties van concerns). De accountant behoeft zich niet uit te spreken over de 
waardee van de inbreng als zodanig; de verklaring betreft de vraag of aan de verplichte storting op 
dee genomen aandelen tenminste is voldaan. 
Dezee bepalingen ter zake van inbreng anders dan in contanten, gelden zowel voor oprichting van 
eenn aandelenvennootschap, als ook voor overeenkomsten tussen een bestaande vennootschap en 
aandeelhouderss ter zake van een storting, anders dan in geld, op te nemen aandelen. 
Watt wordt in de wettekst (art. 2.94a en art. 2.204a BW) verstaan onder "normen die in het maat-
schappelijkk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd"? Wij hebben in het voorgaande gezien, 
datt de term "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd" is 
ontwikkeldd met het oog op de vennootschappelijke jaarrekening. Wanneer op een aanpalend ter-
reinn - en de waardebepaling van een inbreng in natura mag een aanpalend terrein worden ge-
noemdd -, dan dient m.i. het gebruik van de term te worden uitgelegd als een verwijzing naar de 
voorr de opstelling van de jaarrekening geldende normen. Afwijkin g van laatstgenoemde normen 
iss geoorloofd, wanneer de bijzondere doelstelling van de regeling de afwijking eist. De vermo-
gensstaatt die een inbreng verantwoordt, zal een "getrouw" en "duidelijk" beeld moeten geven. Er 
bestaatt een nauw verband tussen inbreng en openingsbalans, waarmede de reeks jaarrekeningen 
aanvangt.. Het BW erkent twee waarderingsmethoden in de jaarrekening: historische kostprijs en 
actuelee waarde. Wat mag in dit verband onder historische kostprijs worden verstaan? De histori-
schee kostprijs (verminderd met eventuele afschrijvingen) bij de inbrengende partij? Denkbaar 
wanneerr de inbreng plaatsvindt in het kader van een interne reorganisatie binnen een groep. Wan-
neerr inbreng voor de inbrengende partij wél een realisatie betekent, zal "afrekening" plaatsvinden. 
Opp de openingsbalans van de vennootschap, waarin is ingebracht, zal de inbreng in natura (bv. 
eenn gehele of gedeeltelijke onderneming) worden verantwoord voor de waarde die daaraan werd 
toegekendd in de overeenkomst met de vennootschap en in de beschrijving door de oprichters werd 
opgenomen.. De in de overeenkomst tussen vennootschap en oprichters - ter zake van de storting 
opp aandelen - verantwoorde waarden kunnen worden geacht voor de vennootschap verkrijgings-
prijzenn te vormen (de betreffende goederen zijn onder bezwarende titel verkregen). 
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Inn het fiscale recht heeft, zoals bekend, de norm "het goede koopmansgebruik" betrekking op de 
toerekeningg van baten en lasten aan de opeenvolgende boekjaren. Aan begin en eind staan de 
waardenn in het economisch verkeer, in beginsel objectieve waarden. De tussen "begin" en "eind" 
behaaldee resultaten vormen het "totaal" van de jaarwinsten. De waardering op de "waarde in het 
economischh verkeer" van de inbreng in natura houdt verband met de doelstelling van de fiscale 
winstbepaling. . 
Hett gebruik van het begrip "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden 
beschouwd""  bij de inbreng in natura doet de vraag rijzen omtrent de toepassing van dit begrip 
buitenn het eigenlijke terrein van de jaarrekening. Hoever wel? Hoever niet? De "normen die in het 
maatschappelijkk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd" mogen niet worden tot een passe-
partout.. Een gebruik buiten dit gebied (van de vennootschappelijke jaarrekening) houdt het risico 
in,, dat de normen buiten hun oorspronkelijke reikwijdte moeten worden "opgerekt". 

VI.66 De geconsolideerde jaarrekening 

6.11 Geconsolideerde jaarrekening en vennootschappelijke jaarrekening 

Hett is een notoir feit, dat veel ondernemingen hier te lande deel uitmaken van een groter organi-
satorischh en economisch verband ("groep"). Wat het BW onder groep verstaat, is te lezen in art. 
2:24bb BW: "een groep is een economische eenheid, waarin rechtspersonen en vennootschappen 
organisatorischh zijn verbonden". Art. 2:246 BW regelt de consolidatieplicht van een groep. Lid 1 
vann dit artikel heeft betrekking op de moedermaatschappij (de "top" van de groep); het tweede lid 
betreftt rechtspersonen, die de functie van "sub-top" binnen een groep vervullen. Lid 1 schrijft 
voor,, dat "de rechtspersoon, die alleen of samen met een andere groepsmaatschappij, aan het 
hoofdd staat van zijn groep, in de toelichting van zijn jaarrekening een geconsolideerde jaarreke-
ningg opneemt van de eigen financiële gegevens met die van zijn dochtermaatschappijen in de 
groepp en andere groepsmaatschappijen". Het begrip groep in onze wetgeving is economisch geo-
riënteerd.. Informatie omtrent het reilen en zeilen van de groep als gehéél wordt een noodzakelijk 
vereistee geacht voor het verkrijgen van inzicht in de economische positie van "top" (of "sub-
top"). . 
Dee Zevende Richtlijn van de EG d.d. 13 juni 1983 beoogt binnen het gebied van de EU coördine--
rendee regels op te stellen met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening. In de Considerans is 
o.m.. te lezen: " dat een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld om 
dee financiële informatie over een dergelijk geheel van ondernemingen ter kennis van aandeelhou-
derss en derden te brengen". In dit licht moet worden bezien de tekst van art. 29 leden 1 en 2 van 
dezee Zevende Richtlijn: "De in de consolidatie opgenomen activa en passiva worden gewaardeerd 
volgenss uniforme methoden en overeenkomstig de artt. 31 t/m 42 en art. 60 van de (Vierde) 
Richtlijnn EEG. De onderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt moet dezelfde waar-
deringsmethodenn toepassen als voor haar eigen jaarrekening. De lid-staten kunnen evenwel toe-
staann of voorschrijven dat voor de geconsolideerde jaarrekening andere waarderingsmethoden in 
overeenstemmingg met de vermelde artikelen van de (Vierde) Richtlijn worden gebruikt". Tot zo-
verr de leden 1 en 2 van art. 29. In art. 2:410 BW zijn deze voorschriften uit de Zevende Richtlijn 
terugg te vinden; lid 1 van dit artikel bepaalt - kort gezegd - dat de wettelijke bepalingen over de 
vennootschappelijkee jaarrekening moeten worden gevolgd, uitgezonderd de bepalingen omtrent 
dee "uitsplitsing" van het eigen vermogen. Het onderscheid tussen "gebonden vermogen" en "vrij 
vermogen""  behoeft in de geconsolideerde jaarrekening niet te worden vermeld (volgt uit art. 
2:4111 BW). Dit laatste illustreert het feit, dat de geconsolideerde jaarrekening economische in-
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formatieverstrekkingg beoogt, met behulp waarvan de vennootschappelijke jaarrekening de grond-
slagg kan vormen voor beslissingen zoals vaststelling en bestemming van de winst, en décharge 
vann bestuur. Het (juridisch) primaat ligt bij de vennootschappelijke jaarrekening. 
Lidd 3 van art. 2:410 BW bepaalt met betrekking tot de grondslagen van de geconsolideerde jaar-
rekening:: "Wegens gegronde redenen mogen andere waarderingsmethoden en grondslagen 
voorr de berekening van het resultaat worden toegepast dan in de eigen jaarrekening van de 
rechtspersoon".. De Memorie van Toelichting vermeldt dienaangaande: "Het derde lid gaat ervan 
uit,, dat de grondslagen voor de waardering van activa en passiva, en voor de berekening van het 
resultaatt in beginsel dezelfde moeten zijn als voor de moedermaatschappij". "Lid 3 laat afwijkin-
genn toe als daar gegronde redenen voor zijn". Van de bepalingen in titel 9 van Boek 2 mag niet 
wordenn afgeweken, tenzij het hier te lande vereiste inzicht tot een afwijking van de "bijzondere 
bepalingen""  (in titel 9) zou nopen (derogerende werking van art. 3:362 lid 1 eerste volzin). 
Inn dit verband mag een belangrijke ontwikkeling buiten onze grenzen in enkele EU-landen niet 
onvermeldd blijven. De nationale wetgevingen in Frankrijk, Duitsland, Italië en België staan aan 
internationaall  werkzame ondernemingen toe hun geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen 
overeekomstigg de IAS of de (US) GAAP; dit in afwijking van de vennootschappelijke jaarreke-
ningen,, waarvoor onverkort de bestaande nationale regelgevingen blijven gelden (!). De in deze 
nationalee wetgevingen geboden mogelijkheid om IAS of GAAP toe te passen is beperkt tot de 
geconsolideerdee jaarrekeningen, met dit voorbehoud (in deze nationale wetgevingen), dat toepas-
singg van IAS of GAAP niet in strijd mag komen met de bepalingen van de Zevende Richtlijn (en 
-- indirect - met de Vierde Richtlijn). Het Europese gemeenschapsrecht heeft voorrang! 
Inn concreto zou dit kunnen betekenen, dat de IAS niet van toepassing zou zijn op de waardebepa-
lingg van "financial instruments". Of zou een beroep kunnen worden gedaan op de zgn. derogeren-
dee werking van de "true and fair view"? Het zou in dit geval gaan om internationaal werkende 
ondernemingen,, om, zoals art. 2:362 lid 1 tweede volzin BW zegt, ondernemingen met internati-
onalee vertakkingen. Ik heb mijn twijfels omtrent een positief antwoord op de gestelde vraag: het 
zouu i.e. immers gaan om een regeling van algemene aard voor groepen ondernemingen. De 
"koninklijkee weg" is ongetwijfeld een aanvulling (amendering) van de Vierde Richtlijn, die mo-
gelijkk zou maken een integrale toepassing van de IAS; met het oog op de (neven)functie van de 
vermogensbeschermingg zou een uitbreiding van het instituut van de wettelijke reserves, waar mo-
gelijk,, overweging verdienen. De vraag blijf t intrigeren: waarom is in de wetgevingen van Frank-
rijk,, Duitsland, Italië en België de mogelijke toepassing van de IAS beperkt tot de geconsolideer-
dee jaarrekening, daarmede de deur open zettend voor het doorbreken van het (basis)principe van 
gelijkheidd van grondslagen van geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening? Het is op-
vallend,, dat in genoemde lid-staten een verplichte koppeling bestaat tussen de grondslagen van de 
fiscalefiscale winstbepaling aan de vennootschappelijke jaarrekening. Zou de "Maszgeblichkeit" of 
'Tunicité""  iets te maken kunnen hebben met deze - mogelijke - divergentie tussen geconsolideer-
dee en vennootschappelijke jaarrekening? Nader gepreciseerd: deze wetgevers wensen niet een 
bindingg van hun nationale belastingheffing (naar de winst) aan internationale "accounting stan-
dards"?? Gesteld, dat dit inderdaad één van de redenen mocht zijn geweest, is de vraag te stellen of 
eenn verzelfstandiging van de rgels voor de fiscale winstbepaling (autonomie) op de duur niet in de 
redenn zou liggen? Ik Iaat het bij het stellen van deze vragen. 
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6.22 Goodwill in de geconsolideerde jaarrekening 

Tott slot een enkel woord over de techniek van de consolidatie met betrekking tot de post good-
will .. Zoals wij zullen zien in het volgende hoofdstuk onder "waardering deelnemingen" geldt ten 
aanzienn van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend, in het algemeen de 
regel,, dat deze deelnemingen worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde. Het - eventuele 
-- verschil tussen de kostprijs van de deelneming en de (lagere) netto-vermogenswaarde pleegt te 
wordenn verantwoord onder de post goodwill (en tot heden vervolgens afgeboekt ten laste van 
vrijee reserves). Bij een opname in een geconsolideerde jaarrekening zal geen "vermogenssprong" 
ontstaan;; immers, de deelneming was reeds gewaardeerd op netto-vermogenswaarde (volgens 
systeemm moedermaatschappij). Bij waardering van de deelneming op kostprijs zal bij consolidatie 
hett verschil tussen kostprijs en netto-vermogenswaarde als "goodwill" worden verantwoord. In de 
USAA is afschrijving ten laste van het resultaat geboden, tenzij de "pooling of interests accoun-
ting"-methodee wordt toegepast. Bij toepassing van deze laatste methode worden activa en passiva 
samengevoegdd tegen bestaande boekwaarden; er ontstaat géén vermogenssprong bij deze samen-
voegingg én géén verantwoording van (deze vermogenssprong als) goodwill. Voorwaarde voor 
toepassingg van deze methode is: verkrijging van tenminste 90% van de gewone aandelen in de 
dochtermaatschappijj  tegen uitgifte van eigen gewone aandelen. Zover bekend, heeft de FASB in 
dee USA voorgesteld aan deze "pooling of interests accounting"-methode een einde te maken, in 
hett kader van een aanpassing aan de "standards" van de IASC (in de USA!). 
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NOTENN BIJ HOOFDSTUK IV 

ïï De Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen droeg niet voor niets deze naam. In de onder 
dee WJO gevormde jurisprudentie omtrent het begrip "belanghebbende" zijn vanuit deze op-
tiekk terecht niet slechts de kapitaalverschaffers, maar mede de werknemers en de onderne-
mingsradenn tot de "eerste kring" van belanghebbenden gerekend. 
Dee tekst van art. 1 WJO duidt op het nauwe verband in deze wet tussen "vennootschap" als 
rechtsvorm,, waarin de onderneming wordt gedreven, en de "onderneming" zélf. Het begrip 
"onderneming""  neemt in deze wet een centrale plaats in. 

22 Deze vermogenscorrecties vinden plaats in de stelsels, die de instandhouding van het vermo-
gen,, uitgedrukt in eenheden van gelijke koopkracht, beogen. Dergelijke stelsels werden on-
derr het regime van de WJO aanvaardbaar geacht. In het thans geldende regime (BW) is voor 
dezee stelsels geen plaats ingeruimd, hoewel zij ook thans in beginsel aanvaardbaar zouden 
zijnn te achten. 

33 De bestaande regelgeving voor verzekeraars staat reeds thans toe niet-gerealiseerde winsten 
opp financiële beleggingen ten gunste van het resultaat te brengen. De regelgeving geeft ver-
zekeraarss de keuze genoemde winsten, behalve ten gunste van het resultaat, ten gunste van 
dee herwaarderingsreserve te brengen. Verzekeraars mogen de op de herwaarderingsreserve 
geboektee winsten vervolgens getemporiseerd overeenkomstig een consistent systeem ten 
gunstee van het resultaat brengen. 
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Bijlagee behorende bij  blz. 80 

Balans Balans 

1 1 
2 2 
3 3 

4 4 

activa a 
schulden n 
voorzie--
ningen n 
eigen n 
vermogen n 

Conceptuall  Framework /IASC 

In/ormatubehoeflenIn/ormatubehoeflen van gebruiken 

1.. financiële positie 
2.. beleidsresultaat 
3.. verandering in financiële positie 

Winst-Winst- en 
Verliesrekening Verliesrekening 

1. . gewone e 
baten n 
gewone e 
lasten n 
buitenge--
wonee baten/ 
lasten n 

rekeningg en 
verantwoording g 

StaatStaat HBM 

1.. geld-
ontvangsten n 

2.. geld-
uitgaven n 

JAARREKENING JAARREKENING 

aggregatie,, classificatie, allocatie aan 
perioden,, volgens DB Q 

Toelichting Toelichting 

1.. gekozen aW 
Focatiewaar--
derings-- en 
presenia--
tiemethoden n 

2.. risico's en 
onzeker--
heden n 

3.. specificatie/' 
segmentatie e 

continuiteits--
veronderstelling g 

Ofmemtngs-Ofmemtngs-
crilma crilma 

1.. ingaande 
potentiële/ / 
gereali--
seerdee eco-
nomische e 
waarden n 

2.. idem 
uitgaande e 

Meetbare Meetbare 
eigenschappen eigenschappen 

1.. historische 
kosten n 

2.. vervan-
gingskosten n 

3.. directe 
opbrengst--
waarde e 

4.. idem 
indirecte e 

I I 

Kwtyitei, Kwtyitei, tteitseisen tteitseisen 

1.. begrijpelij k 
2.. relevant 
S.. betrouw-

baar--
4.. vergelijk-

baar r 

Restricties Restricties 

1.. tijdi g 
2.. 'material ' 
3.. voorzichtig 
4.. kosten/nut 

TeTe kiezen kapitaal-
begripbegrip en handhavings-
doelsteüing doelsteüing 

1.. nominaal kapitaal 
2.. alg. koopkracht 
3.. fysiek kapitaal 

(specifieke e 
koopkracht) ) 

1)) DB = Dubbel Boekhouden 


