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Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer van onze IFRS Informatiebrief voor. De IFRS Informatiebrief 

bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele 

gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België. 

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw eventuele opmerkingen of ideeën. U kan eveneens de 

nieuwsbrief in het Frans raadplegen op de volgende website: www.deloitte.com/IFRS 

Overzicht 

Het eerste halfjaar van 2013 werd gekenmerkt door de finalisatie van twee aanpassingen aan bestaande 

standaarden (IAS 36 en IAS 39) en door de publicatie van zes voorstellen van standaarden. Terwijl de hiervoor 

vernoemde finale publicaties weinig impact zouden kunnen hebben, zouden de volgende projecten mogelijk 

belangrijke gevolgen hebben: 

- Nieuw voorstel van standaard met betrekking tot leaseovereenkomsten die de systematische opname 

van de rechten en verbintenissen uit leaseovereenkomsten door de lessee behoudt, behalve voor leases 

van minder dan 12 maanden. Als gevolg van de vele reacties na de publicatie van het oorspronkelijke 

voorstel van standaard, werden vereenvoudigingen voorgesteld, onder andere op het vlak van de 

verwerking van leasebetalingen in de winst- en verliesrekening van de lessee. Verder is de voorgestelde 

verwerking door de lessor gelijkaardig aan het huidige model in overeenstemming met IAS 17. Dit 

project treft mogelijk alle industrieën. 

- Voorstel van standaard met betrekking tot waardeverminderingen op vorderingen die voorziet in de 

toepassing van een model waarbij de verliezen worden geanticipeerd (expected losses) in plaats van het 

huidige model, genaamd het model van de opgelopen verliezen (incurred losses). Dit project zou 

voornamelijk de banksector treffen, maar ook andere sectoren zouden kunnen worden getroffen, onder 

andere bij de verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen. 

- Voorstel van standaard met betrekking tot verzekeringscontracten die voornamelijk de opname, 

waardering en presentatie van verplichtingen verbonden aan dergelijke contracten behandelt. Dit vormt 

een belangrijk project voor de verzekerings- en herverzekeringssector. 

We merken eveneens het voorstel van voorlopige standaard op dat entiteiten die een prijsgereguleerde activiteit 

uitoefenen (bv. transport en distributie van gas en elektriciteit), zou toelaten om gereguleerde uitgestelde 

rekeningen op te nemen op het actief of het passief. Deze standaard zou echter enkel van toepassing zijn voor 

http://www.deloitte.com/view/en_BE/be/services/aers/IFRSandGAAP/ifrs-publications/4f5e9f934ec7c210VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm


entiteiten die IFRS voor eerst toepassen en dit onder bepaalde voorwaarden. 

Tenslotte vestigen we de aandacht op de publicatie van een interpretatie (IFRIC 21) in het eerste halfjaar van 

2013. Deze interpretatie behandelt voornamelijk de timing van de opname van heffingen door een overheid, 

onder andere ten aanzien van de banksector. 

IASB  

07/03/2013: Nieuw model voor de opname van verliezen in verband met kredietrisico 

Het IASB heeft in een voorstel van standaard een nieuw model voorgesteld voor de opname van verwachte 

kredietverliezen op financiële activa (ED/2013/3 – Financial instruments: Expected credit losses). Het voorstel 

van standaard stelt voor om de opname van verliezen in verband met kredietrisico niet langer uit te stellen tot het 

verlies zich voordoet (huidige “incurred loss model”), maar wel om verwachte kredietverliezen op te nemen in 

functie van de huidige schattingen van onvoldoende contractuele kasstromen op balansdatum. 

Volgende financiële instrumenten vallen binnen het toepassingsgebied van het voorstel van standaard: 

- alle financiële activa die tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd; 

- alle schuldinstrumenten die tegen reële waarde worden gewaardeerd en waarvoor de wijzigingen in de 

reële waarde worden opgenomen in het overzicht van de overige elementen van het totaalresultaat 

(other comprehensive income) in overeenstemming met ED/2012/4; 

- alle handelsvorderingen en alle leasevorderingen; 

- alle andere financiële instrumenten die onderhevig zijn aan kredietrisico, zoals verbintenissen tot lenen 

en uitgegeven financiële garanties, voor zover deze instrumenten niet worden gewaardeerd tegen hun 

reële waarde en de wijzigingen in deze reële waarde worden opgenomen in de winst- en 

verliesrekening. 

Verwachte kredietverliezen worden gedefinieerd als de contractuele kasstromen die naar verwachting niet zullen 

worden ontvangen. De waardering van de verwachte verliezen houdt rekening met gebeurtenissen uit het 

verleden, de huidige omstandigheden en redelijke en documenteerbare voorspellingen. 

Het bedrag van de opgenomen verliezen hangt af van het feit of de kwaliteit van een financieel instrument 

significant is afgenomen sinds de initiële opname. Drie stadia worden onderscheiden: 

- Stadium 1: Financiële instrumenten waarvan de kredietkwaliteit niet significant is afgenomen sinds hun 

initiële opname; 

- Stadium 2: Financiële instrumenten waarvan de kredietkwaliteit significant is afgenomen sinds hun 

initiële opname; en 

- Stadium 3: Financiële instrumenten waarvoor er op de rapporteringsdatum objectieve bewijzen zijn van 

een bijzonder waardeverminderingsverlies. 

Voor de instrumenten in stadium 1 wordt enkel de verdisconteerde waarde van de verwachte kredietverliezen 

voor de volgende 12 maanden opgenomen (12 months expected credit losses). Het aldus opgenomen bedrag is 

het product van de totale verwachte verliezen met de kans dat die verliezen zich in de volgende 12 maanden 

zullen voordoen. Voor de instrumenten in stadia 2 en 3 komt de waardevermindering overeen met de 

verdisconteerde waarde van de verwachte kredietverliezen over de resterende looptijd van het instrument 

(lifetime expected credit loss). De opname van het verlies gebeurt via een aanpassing van de boekwaarde voor 

financiële activa en via de voorzieningen voor verbintenissen om krediet te verstrekken. 

Voor de instrumenten in stadia 1 en 2 worden de interestopbrengsten berekend op basis van het bruto bedrag, 

terwijl de interestopbrengsten berekend worden op basis van het nettobedrag van de instrumenten in stadium 3 



(m.a.w. de boekwaarde na aftrek van verwachte kredietverliezen). 

Voor handels- en leasevorderingen kunnen entiteiten ervoor kiezen om steeds het volledige verwachte verlies op 

te nemen.  

Bijkomende informatieverschaffing zou worden vereist. Onder andere een aansluiting, een beschrijving van de 

gebruikte gegevens en veronderstellingen voor het waarderen van verwachte kredietverliezen, en informatie over 

de gevolgen van een wijziging van het kredietrisico. 
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25/03/2013: Voorstel ter verduidelijking van werknemersbijdragen 

Het IASB heeft een voorstel van standaard gepubliceerd (ED/2013/4) met betrekking tot werknemersbijdragen 

aan toegezegd-pensioenplannen (voorgestelde aanpassingen aan IAS 19 – Personeelsbeloningen). De 

voorgestelde wijzigingen hebben als doel de verwerking verduidelijken van werknemersbijdragen opgenomen in 

de bepalingen van een toegezegd-pensioenplan. 

IAS 19.93 stelt dat bijdragen van werknemers of derden die in de formele voorwaarden van de regeling zijn 

opgenomen, in mindering van de pensioenkosten moeten komen indien zij aan de dienstverlening gekoppeld zijn. 

Bijdragen van werknemers komen daarentegen in mindering van de herwaarderingen van nettoverplichting (het 

nettoactief) uit hoofde van toegezegde-pensioenrechten indien de bijdragen bijvoorbeeld dienen om een tekort 

aan te vullen dat uit verliezen op fondsbeleggingen of uit actuariële verliezen voortvloeit.  

De bijdragen van werknemers of derden die verband houden met diensten worden in de dienstperiodes 

opgenomen als een negatieve beloning in overeenstemming met IAS 19.70. 

Het voorstel van standaard stelt voor om de bijdragen van de werknemers of derden in mindering van de 

pensioenkost op te nemen in de periode van betaling in plaats van deze op te nemen in overeenstemming met 

IAS 19.70 als deze bijdragen enkel betrekking hebben op diensten geleverd door personeelsleden gedurende 

deze periode.  

Als voorbeeld van een dergelijke bijdrage geeft het IASB de betaling van een vast percentage van het salaris, 

zonder dat dit percentage afhangt van de anciënniteit van de werknemer. 

Het IASB stelt ook voor om IAS 19.93 aan te passen zodanig dat bijdragen die niet worden opgenomen in de 

periode van betaling, worden toegerekend aan de dienstperioden op dezelfde manier als de toewijzing van de 

bruto winst in IAS 19.70. 
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25/04/2013: Voorstel van voorlopige standaard over gereguleerde activiteiten 

In april 2013 heeft het IASB een voorstel van standaard gepubliceerd (ED/2013/5 – Regulatory deferral accounts) 

dat een voorlopige standaard voorstelt in afwachting van het lange termijn IASB-project over gereglementeerde 

activiteiten. Deze voorlopige standaard zou enkel van toepassing zijn voor entiteiten die voor het eerst IFRS 

toepassen in overeenstemming met IFRS 1 – Eerste toepassing van IFRS. Bovendien is het voorstel enkel van 

toepassing voor entiteiten waarvoor een orgaan (de prijsregulator) de verkoopprijs van haar goederen of diensten 

vastlegt en waarvoor de vastgestelde prijs zodanig bepaald wordt dat de entiteit de toegelaten kostprijs van deze 

goederen of diensten kan terugverdienen.  

Dit voorstel van standaard gebruikt terminologie zoals “gereglementeerde uitgestelde debitrekeningen” 

(regulatory deferral account debit balances) en “gereglementeerde uitgestelde creditrekeningen” (regulatory 

deferral account credit balances) in plaats van “gereglementeerde activa en gereglementeerde verplichtingen” 

(regulatory assets and regulatory liabilities) in afwachting van het lange termijnproject waarin wordt nagegaan of 

deze rekeningen voldoen aan de conceptuele definities van activa en verplichtingen. 

Het voorstel van voorlopige standaard: 



- Laat toe (maar verplicht niet) dat een eerste toepasser van IFRS om de waarderingsregels volgens het 

voormalig boekhoudraamwerk (previous GAAP) te behouden voor de opname, waardering en 

waardeverminderingen van gereglementeerde uitgestelde rekeningen (regulatory deferral accounts); 

- Verplicht entiteiten om deze rekeningen apart te presenteren in het overzicht van de financiële positie en 

om wijzigingen in deze rekeningen apart te presenteren in de winst- en verliesrekening en/of in het 

overzicht van de overige elementen van het totaalresultaat(other comprehensive income). Deze 

rekeningen zouden ook gepresenteerd worden na een totaal van de activa/verplichtingen/resultaten vóór 

gereglementeerde activiteiten; en 

- Verplicht specifieke informatieverschaffing om de gebruikers de mogelijkheid te geven om de aard en de 

risico’s in verband met de prijsgereguleerde activiteiten te waarderen. 

Het voorstel van standaard vereist dat het geheel van IFRS standaarden en interpretaties eerst wordt toegepast. 

Verder bevat het voorstel van voorlopige standaard ook richtlijnen voor de toepassing van bepaalde andere 

standaarden zoals IAS 12 – Winstbelastingen, IAS 36 – Bijzondere waardevermindering van activa en IFRS 5 – 

Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten, op deze gereglementeerde uitgestelde 

rekeningen. Bovendien zouden entiteiten de winst per aandeel vóór en na gereglementeerde activiteiten moeten 

presenteren.  
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16/05/2013: Nieuw voorstel van standaard over leasing 

ED/2013/6 – Leases is een nieuw voorstel van standaard met betrekking tot de verwerking van 

leaseovereenkomsten. Het voorstel is niet van toepassing op leasing van immateriële activa, biologische activa, 

exploratie van minerale bronnen en concessieovereenkomsten binnen het toepassingsgebied van de interpretatie 

IFRIC 12 – Dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten. Het voorstel van standaard integreert de 

bepalingen van IFRIC 4 – Vaststelling of een overeenkomst een leaseovereenkomst met enige aanpassingen, die 

tot wijzigingen in de praktijk zouden kunnen leiden.  

De publicatie stelt voor dat een lessee een verplichting voor de uit te voeren leasebetalingen (de 

leaseverplichting) en een actief voor het recht-op-gebruik (right-of-use asset) op te nemen voor alle 

leaseovereenkomsten waarvan de leaseperiode (lease term) langer is dan 12 maanden. De opname, waardering 

en presentatie van kosten en kasstromen in verband met de leaseovereenkomst zou afhangen van de 

classificatie in leases van Type A of van Type B. 

Classificatie van een leaseovereenkomst 

Bij de aanvang van de leaseovereenkomst wordt de overeenkomst geclassificeerd als Type A of Type B. Deze 

classificatie hangt af van het feit of al dan niet wordt verwacht dat de lessee meer dan een insignificant deel van 

de economische voordelen van het onderliggend actief zou verkrijgen. In de praktijk zal deze beoordeling dikwijls 

afhangen van de aard van het onderliggend actief. 

Zo zullen de meeste leaseovereenkomsten die geen betrekking hebben op vastgoed (property) (zoals 

werktuigen, machines, auto’s, vrachtwagens…) geclassificeerd worden als een Type A leaseovereenkomst, 

terwijl de meeste leaseovereenkomsten die betrekking hebben op vastgoed (zoals terreinen, gebouwen…) zullen 

geclassificeerd worden als een Type B leaseovereenkomst. 

Desalniettemin zal een onderneming een leaseovereenkomst die geen betrekking heeft op vastgoed als een 

Type B contract classificeren indien de leaseperiode een niet significant deel van de totale economische 

levensduur van het actief betreft of indien de huidige waarde van de lease-betalingen, insignificant is in 

vergelijking tot de reële waarde van het actief. 

Omgekeerd zal een entiteit een leaseovereenkomst met betrekking tot vastgoed classificeren als een Type A 

contract indien de leaseperiode het belangrijkste deel van de economische levensduur van het actief betreft of 



indien de huidige waarde van de leasebetalingen ongeveer gelijk is aan de reële waarde van het actief bij 

aanvang. 

Verwerking door de lessee 

De administratieve verwerking van een Type A leaseovereenkomst zou als volgt verlopen: 

- Bij de aanvang van de leaseperiode: Opname van een actief voor het recht-op-gebruik (right-of-use 

asset) en een leaseverplichting gewaardeerd tegen de huidige waarde van de lease-betalingen. Wat het 

recht-op-gebruik betreft komt de waarde overeen met de verplichting vermeerderd met leasebetalingen 

die op of vóór de aanvang werden betaald aan de lessor en eventuele directe eerste kosten gemaakt 

door de lessee, verminderd met kortingen gekregen van de lessor. 

- Daarna: Afwikkeling van de verdiscontering van de leaseverplichting als rentekost dat afzonderlijk 

gepresenteerd wordt van de afschrijvingskost van het actief. 

Bij een leaseovereenkomst van Type B komt de verwerking bij de aanvang van de leaseperiode overeen met de 

verwerking voor Type A leaseovereenkomsten. Na initiële opname wordt er voorgesteld dat de lessee van een 

Type B lease een unieke lineaire leasekost opneemt. Deze leasekost zouden dan in het overzicht van de 

financiële positie worden toegewezen aan de reële rente op de leaseverplichting en aan de afschrijving van het 

actief voor recht-op-gebruik. 

Verwerking door een lessor 

Type A leaseovereenkomsten zouden door de lessor als volgt worden verwerkt: 

- Bij aanvang van de overeenkomst: Niet langer opnemen van het actief, opname van een recht op 

leasebetalingen (de leasevordering) en een residueel actief (dat de rechten op het onderliggend actief 

weergeeft die door de lessor worden behouden) en eventuele opname van de winst in verband met de 

leaseovereenkomst. 

- Daarna: Opname van de afwikkeling van de verdiscontering van de leasevordering en het residueel 

actief als interestopbrengst over de leaseperiode. 

De lessor zou Type B leaseovereenkomsten verwerken door het onderliggend actief verder op te nemen en de 

leaseopbrengsten op te nemen over de leaseperiode (meestal lineair). Deze voorgestelde verwerking is 

gelijkaardig aan de huidige verwerking van operationele leaseovereenkomsten door de lessor. 

Andere bepalingen 

Bij de waardering van de activa en verplichtingen als gevolg van de leaseovereenkomsten, zouden de meeste 

variabele leasebetalingen niet in rekening worden gebracht. Variabele leasebetalingen die afhangen van een 

index of een interest (bv. Index voor consumentenprijzen of marktrentevoet) zouden echter worden opgenomen in 

de lease-betalingen tegen de index of interest die geldt op de aanvangsdatum. 

Enkel indien de lessee een economisch voordeel heeft bij de mogelijkheid tot verlenging van de 

leaseovereenkomst zal met deze verlenging rekening gehouden worden voor het bepalen van de 

leasebetalingen. Hetzelfde geldt voor een mogelijkheid om de leaseovereenkomst vervroegd stop te zetten: enkel 

indien de lessee geen economische voordelen heeft om de lease stop te zetten, wordt de periode na deze 

mogelijkheid tot stopzetting in rekening gebracht.  

Voor leaseovereenkomsten waarvan de maximale looptijd (rekening houdende met mogelijkheden tot verlenging, 

indien er zijn) korter is dan 12 maanden hebben de lessees en lessors de mogelijkheid, per categorie van 

onderliggende activa, om de leaseovereenkomst te verwerken volgens een vereenvoudigde methode dat 

overeenstemt met de verwerking van operationele leaseovereenkomsten volgens de huidige standaard IAS 17 – 

Leaseovereenkomsten.  

Indien de contractuele bepalingen van een leaseovereenkomst significant worden gewijzigd, moet de wijziging 



worden verwerkt als een nieuw contract. Verschillen tussen de boekwaarden van de activa en verplichtingen 

volgens de voorgaande en de nieuwe leaseovereenkomst worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. 

Er wordt voorgesteld om de toepassing van IAS 40 – Vastgoedbeleggingen te verplichten voor alle recht-op-

gebruik activa die voldoen aan de definitie van een vastgoedbelegging. In overeenstemming met de huidige 

standaarden hebben entiteiten de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om vastgoed aangehouden onder een 

operationele leaseovereenkomst te verwerken als vastgoedbelegging volgens het reële-waardemodel in IAS 40 – 

Vastgoedbeleggingen. 

Er wordt informatieverschaffing gevraagd zodanig dat lezers van de jaarrekening in staat zijn om het bedrag, het 

tijdstip en de onzekerheid met betrekking tot de kasstromen als gevolg van de leaseovereenkomst te begrijpen. 

Bij de eerste toepassing van de voorgestelde standaard zouden de lessee en de lessor de lease-overeenkomsten 

waarderen en opnemen aan het begin van de eerst gepresenteerde periode volgens een aangepaste of een 

volledige retrospectieve benadering. 
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29/05/2013: Aanpassing van IAS 36 

Als gevolg van de publicatie van IFRS 13 – Waardering tegen reële waarde, werden de bepaling met betrekking 

tot informatieverschaffing in IAS 36 – Bijzondere waardevermindering van activa gewijzigd. Eén van de 

wijzigingen zorgde voor een vereiste inzake informatieverschaffing die verder ging dan de bedoeling was. Het 

IASB heeft dit gecorrigeerd door de publicatie van ‘Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets 

(Amendments to IAS 36)'. 

Aldus werden volgende wijzigingen aan IAS 36 aangebracht: 

- Een entiteit dient niet langer de realiseerbare waarde te vermelden van elke (groep van) 

kasstroomgenererende eenhe(i)d(en) waaraan een significant bedrag aan goodwill of immateriële activa 

met een onbepaalde levensduur werd toegewezen; 

- Een entiteit dient de realiseerbare waarde te vermelden van een individueel actief (inclusief goodwill) 

waarvoor een bijzonder waardeverminderingsverlies werd opgenomen of teruggenomen gedurende de 

verslagperiode; 

- Een entiteit dient bijkomende informatie te geven over de reële waarde minus de verkoopskosten van 

een individueel actief (inclusief goodwill), of een kasstroomgenerende eenheid waarvoor de entiteit een 

bijzonder waardeverminderingsverlies heeft opgenomen of teruggenomen gedurende de verslagperiode, 

inclusief 

o Het niveau in de reële-waarde-hiërarchie (IFRS 13); 

o De waarderingstechnieken die werden gebruikt voor het bepalen van de reële waarde minus de 

verkoopskosten; en 

o De belangrijkste veronderstellingen die werden gebruikt voor waarderingen die werden 

ingedeeld in niveau 2 en niveau 3 van de reële-waarde-hiërarchie. 

- Een entiteit dient de disconteringsvoet te vermelden die werd gebruikt voor de waardering van 

bijzondere waardeverminderingsverliezen die tijdens de periode werden opgenomen of teruggenomen 

indien de realiseerbare waarde gebaseerd is op de reële waarde min de verkoopskosten en deze 

waardering gebruik maakte van een verdisconteringstechniek. 

De wijziging is van toepassing op jaarperiodes die beginnen op of na 1 januari 2014 met retroactieve toepassing. 

Vervroegde toepassing is toegelaten in de periode waarin IFRS 13 wordt toegepast. Deze aanpassingen werden 

nog niet goedgekeurd op Europees niveau. 
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20/06/2013: Nieuw voorstel van standaard in verband met verzekeringscontracten 

Het doel van dit voorstel van standaard (ED/2013/7) is hetzelfde als het doel van het initiële voorstel van 

standaard gepubliceerd in juli 2010 (ED/2010/8), namelijk het opstellen van een unieke standaard dat van 

toepassing zou zijn op alle verzekeringscontracten op een consistente manier en dat de opname, waardering, 

presentatie en informatieverschaffing met betrekking tot verzekeringscontracten behandelt. Het voorstel van 

standaard omvat de principes die zouden moeten toegepast worden door een verzekeraar voor de financiële 

verslaggeving over de aard, het bedrag, het tijdstip en de onzekerheid met betrekking tot kasstromen uit 

verzekeringscontracten. Het toepassingsgebied van dit voorstel van standaard omvat de door de 

verzekeringsentiteit uitgegeven verzekeringscontracten (met inbegrip van herverzekeringscontracten) en door 

hen aangehouden herverzekeringscontracten samen met de investeringscontracten met een discretionair 

winstdelingselement.  

Voor de waardering zou een “building blocks” - benadering gebruikt worden. Een verplichting met betrekking tot 

verzekeringscontracten wordt gewaardeerd op basis van de volgende elementen:  

Schatting van de kasstromen gewogen volgens hun waarschijnlijkheid en vermeerderd met een aanpassing 

verbonden aan de risico’s van de verplichting om rekening te houden met de onzekerheid in verband met het 

bedrag en de timing van deze kasstromen; en 

Een verplichting verbonden aan de contractuele marge voor de niet-gerealiseerde winst van het contract. 

Op basis van de commentaren ontvangen op het initiële voorstel van 2010 heeft het IASB zich geconcentreerd op 

de volgende elementen: 

- Aanpassing van de niet-verdiende winsten uit verzekeringscontracten; 

- De opname van verzekeringscontracten die contractueel verbonden zijn aan de rendementen van 

onderliggende elementen die de entiteit moet aanhouden; 

- De presentatie van de opbrengsten en kosten verbonden aan de verzekeringscontracten; 

- Presentatie van de interestkosten in de winst- en verliesrekening of in het overzicht van de overige 

elementen van het totaalresultaat (other comprehensive income); 

- Volledige retrospectieve benadering bij de overgang. 

We nodigen de lezer uit om de volgende website te raadplegen voor verdere informatie rond dit belangrijk project 

voor de verzekeringssector: http://www.iasplus.com/en/projects/major/insurance. 

De commentaren op dit nieuwe voorstel worden verwacht tegen 25 oktober 2013. 
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26/06/2013: Voorstel tot wijziging van IAS 16 en IAS 41 met betrekking tot dragende planten 

Het IASB heeft stelt in ED/2013/8 voor om IAS 16 – Materiële vaste activa en IAS 41 – Landbouw aan te passen 

om het toepassingsgebied van IAS 16 uit te breiden tot dragende planten. In overeenstemming met de huidige 

standaarden vereist IAS 41 dat biologische activa die worden gebruikt in het kader van een landbouwactiviteit 

worden gewaardeerd tegen de reële waarde min de verkoopkosten. Door de aanpassing zouden dragende 

planten die niet langer significante biologische transformaties ondergaan op dezelfde manier verwerkt worden als 

materiële vaste activa. Aldus zouden deze activa opgenomen kunnen worden tegen kostprijs in plaats van tegen 

de reële waarde min de verkoopkosten. 

De commentaren worden verwacht tegen 28 oktober 2013. 
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27/06/2013: Wijziging van IAS 39 met betrekking tot vernieuwing van afdekkingsinstrumenten 

Het IASB heeft een aanpassing aan IAS 39 - Financiële instrumenten: Opname en waardering gepubliceerd met 

betrekking tot de vernieuwing van afdekkingsinstrumenten en het behoud van hedge accounting. Deze 

aanpassing is het gevolg van inspanningen van de G20 om de transparantie en de controle van afgeleide 

financiële instrumenten die niet op een publieke markt worden verhandeld (over-the-counter (OTC) derivatives) te 

verbeteren door voor deze derivaten een centrale tegenpartij te laten optreden. Hierdoor zal een groot aantal van 

zulke derivaten worden overgedragen naar centrale partijen en zonder aanpassing van IAS 39 zou dat voor de 

entiteiten betekenen dat zij de hedge accounting waarvoor deze derivaten worden gebruikt, zouden moeten 

stopzetten.  

Om dit effect op hedge accounting te vermijden, heeft het IASB besloten om de bepalingen van de standaard met 

betrekking tot het stopzetten van hedge accounting aan te passen. Zo dient de vernieuwing (novation) van een 

derivaat aangewezen als een afdekkingsinstrument niet te worden beschouwd als een gebeurtenis dat tot een 

stopzetting van hedge accounting zou kunnen leiden als aan de volgende criteria wordt voldaan: 

- de vernieuwing is het gevolg van wetten of reglementeringen of de publicatie van wetten of 

reglementeringen; 

- een of meerdere compenserende tegenpartijen vervangen de oorspronkelijke tegenpartij; 

- de wijzigingen in de voorwaarden van het vernieuwde afdekkingsinstrument zijn beperkt tot voorwaarden 

die nodig zijn voor de vervanging van de tegenpartij. 

De aanpassing is retrospectief van toepassing voor jaarperiodes die starten op of na 1 januari 2014. Vervroegde 

toepassing is toegelaten. Deze aanpassing is nog niet goedgekeurd op Europees niveau. 
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De agenda van het IASB  

De meest recente versie van de agenda van het IASB vindt U op volgend adres: www.iasplus.com  
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http://www.iasplus.com/agenda/agenda.htm


IFRIC 

Onderwerpen die niet aan de agenda van het IFRIC werden toegevoegd 

Als het IFRIC beslist om een onderwerp niet op de agenda te zetten als mogelijk project voor een nieuwe 

interpretatie, wordt hiervoor een verklaring gegeven in IFRIC Update (zie www.iasb.org voor de volledige tekst 

van deze updates). Hoewel deze verklaringen enkel ter informatie worden gegeven, bevatten ze soms nuttige 

informatie voor het betere begrip van de standaarden en interpretaties. 

Tijdens haar vergaderingen gedurende het eerste semester van 2013 besliste het IFRIC om volgende 

onderwerpen niet aan haar agenda toe te voegen: 

- IFRS 3 en IFRS 2 – Verwerking van omgekeerde overnames die niet aan een de definitie van een bedrijf 

voldoen 

- IAS 7 – Bepaling van kasequivalenten 

- IAS 10 – Opnieuw publiceren van een eerder gepubliceerde jaarrekening 

- IAS 27 en IAS 28 – Bijzondere waardevermindering van investeringen in geassocieerde deelnemingen in 

de enkelvoudige jaarrekening 

- IAS 27 en IFRS 10 – Niet-geldelijke verwerving van een belang zonder overheersende zeggenschap (Non-

controlling interest) door de aandeelhouder met zeggenschap in de geconsolideerde jaarrekening 

- IAS 28 – Eliminatie van intra-groepswinsten tussen een entiteit en haar joint venture 

- IAS 28 en IFRS 3 – Geassocieerde deelnemingen en gezamenlijke zeggenschap 

- IAS 41 en IFRS 13 – Waardering van biologische activa gebruik makende van een residuele methode 
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20/05/2013: Interpretatie over heffingen door openbare autoriteit 

IFRIC 21 – Levies geeft aan in welke omstandigheden een verplichting voor een heffing opgelegd door een 

overheid moet opgenomen worden. De interpretatie heeft zowel betrekking op heffingen die onder het 

toepassingsgebied van IAS 37 – Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa vallen 

als op heffingen waarvoor het bedrag en het tijdstip zeker is.  

IFRIC 21 bepaalt dat de activiteit die, in overeenstemming met de betreffende wetgeving, leidt tot de heffing, 

moet gezien worden als de “tot verplichting leidende gebeurtenis”. Bijvoorbeeld: indien het genereren van 

opbrengsten in de huidige periode leidt tot een heffing dan is deze activiteit de “tot verplichting leidende 

gebeurtenis”, zelfs indien de berekening van de heffing gebeurt op basis van de opbrengsten in een vorige 

periode. De verwerving van opbrengsten in de vorige periode is dan nodig, maar niet voldoende om een huidige 

verplichting te creëren. 

De interpretatie verduidelijkt dat een entiteit geen bestaande verplichting heeft indien er een heffing zal geheven 

worden op toekomstige activiteiten enkel en alleen omdat de entiteit economisch verplicht (economically 

compelled) is om haar activiteiten verder te zetten in een volgende periode.  

Daarnaast wordt aangegeven dat: 

http://www.iasb.org/


- de verplichting progressief wordt opgenomen indien de tot verplichting leidende gebeurtenis zich spreidt 

over een periode; 

- indien de verplichting ontstaat op het moment dat een bepaalde grens wordt overschreden, deze 

verplichting wordt opgenomen op het moment van overschrijden van de grens. 

Deze principes gelden ook voor de tussentijdse jaarrekening. 

IFRIC 21 is van toepassing voor jaarperiodes die starten op of na 1 januari 2014. De eerste toepassing gebeurt in 

overeenstemming met IAS 8 – Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten, dit wil 

zeggen dat de interpretatie retrospectief moet worden toegepast. De interpretatie werd nog niet goedgekeurd op 

Europees niveau. 
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IFRS in Europa 

Standaarden en interpretaties die recent werden goedgekeurd 

Aanpassing aan IFRS 1 – Eerste toepassing van IFRS – Overheidsleningen (gepubliceerd in het Publicatieblad 

van de Europese Unie van 5 maart 2013). 

Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS (2009-2011) (gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 28 

maart 2013). 

Aanpassing van IFRS 10, IFRS 11 en IFRS 12 – Overgangsleidraden (gepubliceerd in het Publicatieblad van de 

Europese Unie van 5 april 2013). 

Back to top 

Standaarden en interpretaties die nog niet werden goedgekeurd 

 
EFRAG advies 

ARC 

stemming 

Finale 

goedkeuring 

Standaarden    

IFRS 9 – Financiële instrumenten en verbonden 

aanpassingen 
Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen 

Wijzigingen    

Aanpassing aan IFRS 10-11-12 – 

Investeringsentiteiten 
  

Verwacht voor 

vierde trimester 

2013 

Aanpassing aan IAS 36 – Informatieverschaffing 

met betrekking tot realiseerbare waarde van niet-

financiële activa 

 

Verwacht voor 

derde trimester 

2013 

Verwacht voor 

vierde trimester 

2013 

Aanpassing aan IAS 39 – Vernieuwing van 

afgeleide financiële instrumenten en behoud van 

hedge accounting 

 

Verwacht voor 

derde trimester 

2013 

Verwacht voor 

vierde trimester 

2013 

Interpretaties    

IFRIC 21 – Heffingen van een openbare autoriteit 

Verwacht voor 

derde trimester 

2013 

Verwacht voor 

vierde trimester 

2013 

Verwacht voor 

eerste trimester 

2014 

Back to top 

 

 



 

 

Deloitte initiatieven 

Publicaties 

De editie 2013/2014 van het boek “Aan de slag met IFRS”, ontwikkeld door Deloitte België, is binnenkort 

beschikbaar. Het boek geeft u, in het Nederlands, een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van het geheel 

van de standaarden (IAS/IFRS) en interpretaties (SIC/IFRIC) gepubliceerd door het IASB vóór 31 mei 2013. 

Eveneens binnenkort beschikbaar is de nieuwe editie van het synthetische boek “IFRS op zak”. 

Deze beide boeken kunnen worden besteld bij de uitgeverij Kluwer, op het volgende adres: 

http://www.kluwer.be/nl/home.asp 

Op de IASplus-website kan men de “Model IFRS financial statements for 2013”, uitgegeven door Deloitte, 

raadplegen. Dit model illustreert de toepassing van de vereisten op vlak van presentatie en informatieverschaffing 

voor een entiteit die IFRSs niet voor het eerst toepast. De “IFRS Presentation and Disclosure Checklist for 2012” 

kan men er eveneens raadplegen. 

Deze en eerdere publicaties vindt U op het volgende adres: www.iasplus.com. 

Back to top 

Deloitte Brussels IFRS Centre of Excellence 

General 
 

Thomas Carlier – Partner 

Tel. 02 800 20 37 

tcarlier@deloitte.com 

Stefaan Cloet – Director 

Tel. 02 800 20 39 

stcloet@deloitte.com 

Bérengère Ronse – Director 

Tel. 02 800 21 58 

bronse@deloitte.com 

Fouad Elouch – Manager 

Tel. 02 800 20 66 

felouch@deloitte.com 

Tom Van Havermaet – Senior Manager 

Tel. 02 800 24 72 

tvanhavermaet@deloitte.com 

Gilles Saint-Remi – Senior 

Tel. 02 800 21 09 

gsaintremi@deloitte.com  

Financial Instruments 
 

Carl Verhofstede – Director 

Tel. 03 800 88 48 

cverhofstede@deloitte.com 

Pierre-Hugues Bonnefoy – Partner 

Tel. 02 800 20 35 

pbonnefoy@deloitte.com 

 

Employee Benefits Insurance contracts Valuation Services 
 

Geert De Ridder – Director 

Tel. 02 600 68 14 

gederidder@deloitte.com 

Dirk Vlaminckx – Director 

Tel. 02 800 21 46 

dvlaminckx@deloitte.com 

Cédric Popa – Partner 

Tel. 02 600 62 05 

cepopa@deloitte.com 

Back to top 
 

http://www.kluwer.be/nl/home.asp
http://www.iasplus.com/en/tag-types
mailto:tcarlier@deloitte.com
mailto:stcloet@deloitte.com
mailto:bronse@deloitte.com
mailto:felouch@deloitte.com
mailto:tvanhavermaet@deloitte.com
mailto:gsaintremi@deloitte.com
mailto:cverhofstede@deloitte.com
mailto:pbonnefoy@deloitte.com
mailto:gederidder@deloitte.com
mailto:dvlaminckx@deloitte.com
mailto:cepopa@deloitte.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkenlaan 8b 
1831 Diegem 
Belgium 
 
The content and lay out of this newsletter are the copyright of Deloitte Bedrijfsrevisoren /Reviseurs d’Entreprises BV 
o.v.v.e. CVBA / SC s.f.d. SCRL (hereafter referred to as ‘Deloitte’) or its contributors and are protected under 
copyright and other relevant intellectual property rights laws and regulations. No reproduction in any form or through 
any medium is allowed without the explicit consent of Deloitte. 

This newsletter has been written in general terms and therefore cannot be relied on to cover specific situations. 

Although Deloitte verifies the reliability of the information given, such information is general and Deloitte may not be 

held responsible in any way for any possible error that might occur or for any use or interpretation that could be made 

of this information without the assistance of Deloitte. Deloitte would be pleased to advise readers on how to apply the 

principles set out in this newsletter to their specific circumstances.  

Application of the principles set out will depend upon the particular circumstances involved and we recommend that 

you obtain professional advice before acting or refraining from acting on any of the contents of this newsletter. Deloitte 

accepts no duty of care or liability for any loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of 

any material in this newsletter. 

The information contained in this newsletter is based upon the law, regulations, cases, rulings, and other authority in 

effect at the time this newsletter is drafted. Subsequent changes in or to the foregoing (for which Deloitte shall have 

no responsibility to advice the reader) may result in the information contained in this newsletter being invalid. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and 

its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see 

www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its 

member firms. 

 

Home |  RSS | Add Deloitte as safe sender 

 

To no longer receive emails about this topic please send a return email to the sender with the word 

“Unsubscribe” in the subject line 
 

http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.be/
http://www.iasplus.com/rss/rss.xml
http://www.deloitte.com/whitelist

