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Dames en heren, 

Graag wil ik het Financieele Dagblad hartelijk danken voor de uitnodiging om vandaag te 

spreken ter gelegenheid van de uitreiking van de Sijthoff Prijs en ik wil de winnaars alvast 

gelukwensen. De prijs is een mooie erkenning voor de inspanningen van deze 

ondernemingen om zo goed mogelijk te communiceren over hun financiële prestaties. Deze 

communicatie is essentieel voor het goed functioneren van kapitaalmarkten.  

Dit jaar wordt de feestvreugde beperkt door het enigzins strenge oordeel van de jury om de 

prijs niet toe te kennen in de categorie AEX fondsen. Mocht de jury nog op zoek zijn naar 

een alternatieve winnaar, dan stel ik voor de prijs toe te kennen aan degene die tien jaar 

geleden aan de wieg stond van de invoering van International Financial Reporting Standards 

(IFRS) in de Europese Unie (EU) in 2005. Deze stap heeft een grote bijdrage geleverd aan 

de kwaliteit van de verslaggeving door ondernemingen in Europa en Nederland en is een 

prijs waard. Een mooie bijkomstigheid is dat de troffee daarmee in Nederland blijft omdat 

IFRS is ingevoerd toen Frits Bolkestein de verantwoordelijk Europees Commissaris was. 

Dit brengt mij ook tot het onderwerp van mijn bijdrage vandaag: 10 jaar IFRS in Europa.  

Is de invoering van IFRS een succes geweest? 

Is de invoering in alle opzichten succesvol geweest? 

Hoe kunnen we de toepassing van IFRS door ondernemingen verder verbeteren? 

Tien jaar is een arbitraire leeftijd maar desondanks is het een goed moment om stil te staan 

bij deze vragen. In het kader van een decennium IFRS heeft de Europese Commissie een 

evaluatie aangekondigd en is zij voornemens om daarover voor het einde van dit jaar haar 

rapport uit te brengen.  
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De invoering van de IAS Verordening in 20051, waarbij gedetailleerde verslaggevingsregels 

direct van toepassing werden op de geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde 

ondernemingen was in meerdere opzichten een grote stap voorwaards. Het was tot op dat 

moment gebruikelijk om de Europese kapitaalmarkt te harmoniseren met zogenaamde 

Richtlijnen (Directives), welke ruimte bieden voor eigen invulling door de lidstaten bij de 

omzetting naar nationale wetgeving. De invoering van IFRS werd geregeld via een 

Verordening (Regulation) die direct van toepassing is op ondernemingen in de lidstaten en 

biedt geen ruimte voor nationale afwijkingen. Pas na 2010, in antwoord op de financiële 

crisis, is breder gebruik gemaakt van Verordeningen, bijvoorbeeld op het terrein van 

derivaten, marktmisbruik en de kapitaaleisen voor banken. Kortom, IFRS was het eerste 

echte single rule book voor de Europese financiële markten en was haar tijd ver vooruit.  

De invoering van IFRS was ook een grote stap doordat een belangijke regelgevende rol 

werd neergelegd bij een internationaal, niet-Europees orgaan, de International Accounting 

Standards Board (IASB). De grootte van deze stap is nauwelijks te overschatten. De 

Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement spelen 

normaal gesproken een belangrijke rol bij het opstellen en invoeren van technische regels 

voor de financiële markten. Door te kiezen voor IFRS is deze rol beperkt en dat heeft ook 

enkele keren tot frictie geleid tussen de IASB en de Europese instellingen.    

Is de invoering van IFRS gunstig geweest voor de Europese kapitaalmarkt? Heeft IFRS 

bijgedragen aan de transparantie en vergelijkbaarheid van de verslaggeving van 

ondernemingen? Mede namens de 28 nationale toezichthouders geeft ESMA zondermeer 

een positief antwoord op deze vraag in de eerdergenoemde consultatie van de Europese 

Commissie. Dit positieve oordeel komt ook naar voren in academische onderzoeken naar de 

eventuele baten van de invoering van IFRS voor het functioneren van kapitaalmarkten. 

Hoewel de resultaten niet allemaal eenduidig zijn, wijzen de meeste onderzoeken op 

voordelen van IFRS voor het functioneren van kapitaalmarkten.  

Een aantal onderzoekers wijst erop dat de baten niet zozeer samenhangen met IFRS, maar 

vooral met de invoering van onafhankelijk toezicht op de financiële verslaggeving2. Naar mijn 

oordeel zijn beide niet van elkaar los te koppelen. Allereerst omdat feitelijk de invoering van 

IFRS en toezicht veelal tegelijkertijd heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben beide 

ontwikkelingen elkaar versterkt. Het nationale toezicht op IFRS heeft bijvoorbeeld veel baat 

gehad bij de beschikbaarheid van een grote groep collega toezichthouders in Europa met 

expertise op het gebied van handhaving van IFRS. Deze schaalvoordelen bij het toezicht 

konden alleen worden behaald door de invoering van een gezamenlijke taal voor de 

financiële verslaggeving.   

Ondanks de algemene tevredenheid over de invoering van IFRS zijn er ook tekortkomingen 

te constateren. In mijn bijdrage wil ik vandaag tekortkomingen op een drietal terreinen 

bespreken. Het eerste terrein betreft de mate waarin IFRS jaarrekeningen er in slagen een 

                                                

1
 Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van 

internationale standaarden voor jaarrekeningen. 
2
 Tarca A. (2012) The Case for Global Accounting Standards: Arguments and Evidence 
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helder en begrijpelijk beeld te geven van de prestaties van ondernemingen. Het tweede 

terrein betreft de mate waarin IFRS heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van één 

wereldtaal voor de financiële verslaggeving. Het derde en laatste terrein betreft de 

consistente toepassing van IFRS en het toezicht daarop. 

 

Zijn IFRS jaarrekeningen begrijpelijk? 

Met de toenemende ervaring van IFRS in de afgelopen tien jaar is de kwaliteit van 

verslaggeving door ondernemingen over het algemeen toegenomen. Tegelijkertijd zijn er 

zorgen over de begrijpelijkheid van IFRS jaarrekeningen en de overdaad aan weinig 

informatieve details. Te veel wordt gebruik gemaakt van tekstsjablonen, standaard check 

lists en boiler plate language welke het zicht op de specifieke situatie van de onderneming 

belemmeren. Deze tekortkomingen blijken onder andere uit het AFM rapport betreffende de 

jaarrekeningen 20133 en blijken ook uit de bevindingen van de jury van de Sijthoff Prijs van 

dit jaar. Het zal u niet verbazen dat ook ESMA vergelijkbare problemen ziet op Europees 

niveau. Steevast constateren wij dat toelichtingen te weinig worden gebruikt om de 

specifieke omstandigheden van de onderneming te communiceren.   

Hoewel het goed is dat de IASB dit probleem aanpakt in het kader van het disclosure 

initiative, kan het in de kern niet worden opgelost door IFRS of meer in het algemeen het 

systeem van verslaggeving. Het is uiteindelijk aan ondernemingen om IFRS te gebruiken om 

zo goed mogelijk te communiceren met beleggers en andere belanghebbenden. Geen enkel 

systeem van verslaggeving is bestand tegen ondernemingen die actief op zoek gaan naar 

een plek in hun omvangrijke jaarrekening om hun tegenvallers te verstoppen.   

 

Één wereldtaal voor verslaggeving? 

De verwachte voordelen van IFRS betreffen natuurlijk niet alleen de verbetering van 

financiële verslaggeving binnen de EU, maar ook de verwachting dat de invoering van IFRS 

de aanzet zou zijn om te komen tot één wereldtaal voor verslaggeving. Het goede nieuws is 

dat IFRS gestaag wordt ingevoerd in een groeiend aantal landen. IFRS is nu verplicht in 114 

landen voor alle, of de meeste, publiek genoteerde ondernemingen.  

Deze positieve waarneming kan echter niet verhullen dat de missie op een belangrijk punt 

heeft gefaald, namelijk de convergentie tussen US GAAP en IFRS. In het kielzog daarvan 

zijn de vorderingen ten aanzien van IFRS in Japan ook zeer bescheiden. Dit gebrek aan 

voortgang is vooral problematisch omdat zowel de VS als Japan in het algemeen een 

sleutelrol spelen bij de internationale coördinatie van de regulering van financiële markten. 

                                                

3
 In Balans 2014 – Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving. Beschikbaar via: 

http://www.afm.nl/~/media/Files/rapport/2014/in-balans.ashx  

http://www.afm.nl/~/media/Files/rapport/2014/in-balans.ashx
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Hoewel er een aantal stappen zijn gezet door de Verenigde Staten (VS), zoals de acceptatie 

van IFRS voor buitenlandse ondernemingen genoteerd in de VS, is een daadwerkelijke 

toepassing van IFRS door alle beursgenoteerde ondernemingen ver weg. De huidige 

gedachten bij de Securities and Exchange Commission (SEC) gaan niet verder dan een 

mogelijk voorstel om IFRS als optie toe te staan voor een beperkt aantal ondernemingen. Dit 

is een mager resultaat vergeleken met de EU waar IFRS al tien jaar breed is ingevoerd voor 

de groep van meer dan 7000 beursgenoteerde ondernemingen met een geconsolideerde 

jaarrekening. 

Naar mijn oordeel dienen we de moed te hebben te erkennen dat de VS en Japan weinig 

vooruitgang hebben geboekt en dat er op dit ogenblik weinig perspectief is voor IFRS in de 

VS. Deze erkenning brengt IFRS als de meest belangrijke wereldtaal voor financiële 

verslaggeving niet in gevaar. Daarvoor zijn er inmiddels te veel landen die IFRS toepassen 

en het is van groot belang om gezamenlijk met deze landen met extra kracht te werken aan 

de verdere versterking van IFRS. Vanzelfsprekend past bij de beperkte voortgang ook een 

meer bescheiden rol van de VS en Japan in het regelgevend proces rondom IFRS.    

 

Consistente toepassing van IFRS en toezicht 

Graag wil ik nu het derde terrein bespreken betreffende de consistente toepassing van IFRS 

en het toezicht daarop. Door de invoering van IFRS in 2005 is een single rule book 

geïntroduceerd voor financiële verslaggeving. Om ervoor te zorgen dat dit ook leidt tot een 

gelijke toepassing in de praktijk en een gelijk speelveld voor marktpartijen, is consistent 

toezicht in de EU van groot belang. 

De consistente toepassing van IFRS is essentieel voor de Capital Market Union, of 

kapitaalmarktunie, zoals op de kaart gezet door Jean-Claude Juncker, voorzitter van de 

Europese Commissie. Het concept van de kapitaalmarktunie wordt nu uitgewerkt en de 

Europese Commissie heeft aangekondigd om voor de zomer van 2015 met concrete 

voorstellen te komen. Kernelementen zijn naar mijn oordeel dat het alle 28 lidstaten moet 

betreffen en een versnelde integratie van hun kapitaalmarkten. Consistente toepassing van 

IFRS is daar onderdeel van.   

ESMA en haar voorganger CESR hebben sinds de invoering van IFRS in 2005 gestaag 

gewerkt aan de verbetering van de coördinatie van het onafhankelijke toezicht op 

jaarrekeningen in de EU. Deze coördinatie betreft twee belangrijke elementen. Allereerst 

gaat het over gemeenschappelijke eisen die gesteld worden aan het nationale toezicht zoals 

dat wordt uitgeoefend in de 28 lidstaten. Dit betreft bijvoorbeeld de onafhankelijkheid en 

expertise van nationale toezichthouders, maar ook de beschikbaarheid van passende 

handhavende maatregelen wanneer IFRS niet juist wordt toegepast door ondernemingen. 

Het tweede belangrijke element betreft de Europese coördinatie van het toezicht zelf. Zo is 

er een commissie van experts binnen ESMA waar nationale toezichthouders hun 

toezichtsmaatregelen aan elkaar voorleggen voordat zij overgaan tot handhaving. Daarmee 
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moet worden gewaarborgd dat nationale handhaving consistent is met eerdere handhaving 

elders in de EU. Ook worden sinds 2012 jaarlijks Europese afspraken gemaakt over de 

specifieke onderwerpen die extra aandacht krijgen bij het toezicht op jaarrekeningen. 

Bijvoorbeeld de recent door de AFM aangekondigde aandachtsgebieden bij het toezicht op 

de 2014 jaarrekeningen, zoals de verslaggevingsstandaarden voor consolidatie, joint 

arrangements en daarmee samenhangende toelichtingen, zullen de prioriteit krijgen van alle 

Europese toezichthouders. 

ESMA heeft de in de afgelopen jaren opgebouwde elementen van Europese coördinatie een 

stevig fundament gegeven door ze vast te leggen in zogenaamde Guidelines. Deze zijn 

recent gepubliceerd en het is nu aan de nationale toezichthouders om voor het einde van het 

jaar aan te geven via een comply or explain verklaring of ze deze zullen naleven. Ik verwacht 

dat vrijwel alle nationale toezichthouders zullen kiezen voor comply.  

Ondanks al deze goede stappen op het gebied van coördinatie van toezicht zijn er 

verschillende indicaties dat het toezicht  op IFRS in de EU nog niet voldoende consistent en 

effectief is. Bijvoorbeeld in 2013 heeft ESMA een onderzoek gepubliceerd naar de 

waardering van immateriële activa waarbij significante verschillen naar voren kwamen in de 

toepassing van IFRS. Ook geven de resultaten aanleiding om de vraag te stellen of IFRS in 

het algemeen juist wordt toegepast op het terrein van immateriële activa. Zo bleek dat van 

het totaal van 800 miljard EUR aan immateriële activa van de ondernemingen in de 

steekproef, slechts vijf procent te zijn afgeboekt in het crisisjaar 2011.   

Ook heeft ESMA in 2013 een onderzoek gepubliceerd naar de jaarrekeningen van financiële 

instellingen. Daaruit kwamen eveneens belangrijke verschillen naar voren in de toepassing 

van IFRS waardoor de vergelijking tussen financiële instellingen ernstig wordt belemmerd. 

Problemen in de consistente toepassing van IFRS door financiële instellingen blijken ook 

naar voren te zijn gekomen bij de uitvoering van de asset quality review (AQR) door de ECB. 

Hoewel de AQR werd uitgevoerd vanuit prudentieel perspectief, geven de door de ECB 

vereiste correcties van de boekwaarden van activa wel een indicatie van de noodzaak tot 

eventuele aanpassingen in de IFRS jaarrekeningen. Het totale bedrag betreft 48 miljard EUR 

en de komende tijd zal blijken welk deel hiervan zal leiden tot correcties in de IFRS 

jaarrekeningen van banken in de Eurozone. 

Welke volgende stap kan worden gezet om de coördinatie van toezicht te verbeteren? Naar 

mijn oordeel is een voordehand liggende stap om een instrument te creëren waarbij op 

Europees niveau kan worden ingegrepen wanneer een nationale toezichthouder bij de 

toepassing van IFRS afwijkt van het oordeel van de Europese collega-toezichthouders. Dit 

instrument kan bouwen op de reeds bestaande systematiek waarbij nationale 

toezichthouders belangrijke beslissingen ten aanzien van IFRS voorleggen aan hun 

Europese collega’s binnen ESMA. Hoewel deze bestaande systematiek redelijk goed werkt 

zijn nationale toezichthouders in aantal gevallen afgeweken van het oordeel van hun collega-

toezichthouders. Dit ondermijnt de consistente toepassing van IFRS en het gelijke speelveld 

voor marktpartijen in de Europese kapitaalmarkt. Ook zouden marktpartijen, dus zowel 

beleggers als ondernemingen, de mogelijkheid moeten hebben om vermeende 

inconsistenties onder de aandacht te brengen van ESMA. 
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Dames en heren, het is tijd om mijn bijdrage af te sluiten. Financiële verslaggeving speelt 

een belangrijke rol in kapitaalmarkten. Om de voordelen van een daadwerkelijk 

geïntegreerde kapitaalmarkt te benutten zijn Europese, en bij voorkeur internationale, 

standaarden een absolute vereiste. De invoering van IFRS in de EU in 2005 was een 

visionaire stap op weg naar een geïntegreerde Europese kapitaalmarkt. Toezichthouders 

spelen een belangrijke rol in de consistente toepassing van IFRS. Maar de  belangrijkste en 

eerste stap betreft u: ondernemingen die beleggers helder en consistent informeren. En dat 

is zeker een prijs waard. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

 

 


