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Op 3 juli 2017 promoveerde Cees van Geffen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op een studie naar de relatie tussen
verslaggevingsregels en kapitaalbescherming in het ondernemingsrecht en in hoeverre deze relatie is beïnvloed door
internationale verslaggevingsstandaarden (IAS/IFRS).[2] In zijn in de Engelse taal gestelde dissertatie onderzoekt Van
Geffen eerst de oorsprong, de historie en de ontwikkeling van de ondernemingsrechtelijke band tussen de jaarrekening en
de bij de inrichting daarvan te hanteren verslaggevingsregels en kapitaalbescherming, en vervolgens of deze band ook na
de invoering van EU IFRS[3] nog duurzaam toereikend is.

Zowel de wetgeving op het gebied van de jaarrekening als op het gebied van kapitaalbescherming is in belangrijke mate
een uitvloeisel van Europese richtlijnen. Voor de jaarrekening vormden de Vierde EEG-richtlijn uit 1978 en de Zevende
EEG-richtlijn uit 1983 de basis. In 2013 zijn deze beide richtlijnen vervangen door Richtlijn 2013/34/EU. Naast deze
richtlijnen is ook Verordening (EG) Nr. 1606/2002 van belang. In die verordening zijn voor de inrichting van de
geconsolideerde jaarrekening van ondernemingen waarvan effecten zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt binnen
de EU de door de Europese Commissie goedgekeurde, door de IASB opgestelde internationale standaarden voor de
jaarrekening verplicht. Lidstaten hebben de mogelijkheid deze standaarden ook verplicht te stellen voor de enkelvoudige
jaarrekening evenals voor de jaarrekening van ondernemingen die een dergelijke toelating tot een gereglementeerde markt
niet hebben. Nederland kent een dergelijke verplichting niet maar geeft wel aan niet-toegelaten rechtspersonen onder
bepaalde voorwaarden de mogelijkheid deze standaarden (EU IFRS) toe te passen.[4] De regels van kapitaalbescherming
zijn een uitvloeisel van de Tweede EEG-richtlijn uit 1977, daarna vervangen door Richtlijn 2012/30/EU en thans opgenomen
in Richtlijn 2017/1132/EU. Deze regels zijn voor de NV verplicht en voor de BV in min of meer vergelijkbare regels in Boek 2
BW opgenomen. Bij de invoering van de Flex BV-wetgeving in 2012 zijn de voor de BV niet-verplichte regels van
kapitaalbescherming vervallen.

Voor zijn onderzoek maakt Van Geffen onderscheid tussen twee typen kapitaalbescherming, het A- en het B-type. Met het
A-type duidt hij die regels aan die specifiek zien op de bescherming van het (nominaal) kapitaal van een vennootschap, met
name gebaseerd op de Europese kapitaalbeschermingsrichtlijn. Het B-type betreft de bescherming van het eigen vermogen
als geheel en is met name gebaseerd op de Europese jaarrekeningrichtlijn. Het aangebrachte onderscheid tussen de A- en
B-type regels van kapitaalbescherming is met name van belang bij de eerste door Van Geffen geïdentificeerde
onderzoeksvraag. Zijn primaire aandacht gaat daarbij uit naar het B-type omdat deze naar zijn mening het meest aansluiten
bij het doel van jaarverslaggeving.

Van Geffen beschrijft eerst drie fasen in de ontwikkeling van regelgeving op het gebied van de jaarrekening en de voor de
inrichting ervan relevante verslaggevingsregels enerzijds en ook drie fasen in de ontwikkeling van de
kapitaalbeschermingsregels.

In de eerste fase (tot 1970) waren de regels voor het inrichten van de jaarrekening en de verplichte openbaarmaking ervan
door open naamloze vennootschappen summier geregeld in het Wetboek van Koophandel (WvK). Op het gebied van regels
voor kapitaalbescherming werd deze eerste fase gekenmerkt door het begin van het denken over vervangingswaardeleer.
De eerste ondernemingen kozen ook voor de toepassing van de vervangingswaardeleer in de jaarrekening. Er was in deze
fase geen wettelijke band tussen het jaarrekeningenrecht en het kapitaalbeschermingsrecht. Wel ontstond de notie dat de
balans en de winst-en-verliesrekening nodig waren om de winst of het verlies en de omvang van het vermogen te bepalen,
wat weer van belang was voor de (A-type) kapitaalbescherming. De eerste fase eindigde rond 1970 met de invoering van
de Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen (WJO). In de relevante literatuur was een uitgebreide discussie gevoerd
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over de toepassing van de vervangingswaardeleer, waarbij de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd tegen actuele
waarde in plaats van historische kosten en waarbij de waardestijging werd verantwoord in een afzonderlijke
herwaarderingsreserve, welke niet mocht worden uitgekeerd zolang de waardestijging niet daadwerkelijk was gerealiseerd.
Op deze wijze kon invulling worden gegeven aan het B-type van kapitaalbescherming. Deze discussie resulteerde niet in
een inhoudelijk wijziging op het gebied van de relatie tussen het jaarrekeningenrecht en het kapitaalbeschermingsrecht.
Ook in de WJO was er geen wettelijke relatie tussen beide.

Zowel voor de ontwikkeling op het gebied van het jaarrekeningenrecht als het kapitaalbeschermingsrecht start volgens Van
Geffen rond 1970 een nieuwe fase. Deze tweede fase duurt tot ongeveer 2000.[5] Van Geffen gaat gedetailleerd in op de
invloed van de ontwikkeling van Europese richtlijnen op het gebied van het ondernemingsrecht en de jaarrekening en de
implementatie ervan in het Burgerlijk Wetboek. De Tweede EEG-richtlijn verplichtte de NV tot de vorming van wettelijke niet-
uitkeerbare reserves en maakte dat de vastgestelde jaarrekening bepalend werd voor het doen van uitkeringen.[6] In de
Vierde EEG-richtlijn werd onder meer de actuele waarde als waarderingsmethode toegestaan, zij het dat dan wel een
herwaarderingsreserve moest worden gevormd. De Vierde EEG-richtlijn introduceerde daarmee een niet-uitkeerbare
herwaarderingsreserve in het jaarrekeningenrecht, waarmee een wettelijke band ontstond tussen het jaarrekeningenrecht
en het kapitaalbeschermingsrecht. De Zevende EEG-richtlijn betrof de geconsolideerde jaarrekening. Van Geffen
constateert dat in deze tweede fase in de Nederlandse literatuur en jurisprudentie en door de Raad voor de
Jaarverslaggeving enkele lacunes en mazen in het wettelijk verband tussen de jaarrekening en de kapitaalbescherming
werden geconstateerd, maar dat deze niet zijn opgelost door wijzigingen in wetgeving, onder andere als gevolg van de
implementatie van Europese richtlijnen. Niettemin stelt hij vast dat een coherent systeem van op de jaarrekening
gebaseerde kapitaalbescherming in het ondernemingsrecht ontstond. In de tweede fase van de ontwikkeling van het
kapitaalbeschermingsrecht zette de ontwikkeling waarbij de vervangingswaarde/current cost accounting werd geprefereerd
boven de historische kostprijs zich door. In Nederland werd de vervangingswaardeleer/current cost accounting dominant als
waarderingsmethode in de jaarrekening. Onder meer als gevolg van internationale ontwikkelingen kwam aan deze
dominantie rond 2000 een eind.

De derde fase die Van Geffen identificeert, ving aan in (ongeveer) 2000[7] met op het gebied van het jaarrekeningenrecht de
introductie van internationale verslaggevingsstandaarden, eerst de International Accounting Standards (IAS) en vervolgens
de International Financial Reporting Standards (IFRS), die via Europese wetgeving in het Nederlandse ondernemingsrecht
zijn geïmplementeerd (EU IFRS). Waar tot de introductie van IAS/IFRS ook de verantwoordings- en
kapitaalbeschermingsfunctie van de jaarrekening in Nederland belangrijk waren, werd vanaf dat moment (uitsluitend) de
inzichtsfunctie dominant. Dat leidde op het gebied van voor de kapitaalbescherming relevante toepasselijke
waarderingsmethode tot een verminderde dominantie van de current cost accounting en de ontwikkeling van de fair value
accounting. De toepassing van fair value als waarderingsmethode beoogde betere informatieverschaffing aan investeerders
en door de verplichte toepassing van IAS/IFRS op de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde entiteiten werd
het mogelijk de informatie in de jaarrekening beter te vergelijken.

Hoewel de invoering van EU IFRS niet leidde tot een aanpassing van de band tussen de jaarrekening en de
kapitaalbeschermingsregels in het Nederlandse ondernemingsrecht, beschrijft Van Geffen wel dat diverse elementen uit
IAS/IFRS hun doorwerking hebben in het Nederlandse jaarrekeningenrecht. De belangrijkste invloed is volgens Van Geffen
de invoering van de mogelijkheid van waardering op reële waarde/fair value in de Vierde Richtlijn in 2001. Ook de
mogelijkheid van toepassing van IAS/IFRS in de enkelvoudige jaarrekening van tot een gereglementeerde markt toegelaten
rechtspersoon en de optie om IAS/IFRS toe te passen door niet aan een gereglementeerde markt toegelaten
rechtspersonen zijn duidelijke invloeden van IAS/IFRS op het Nederlandse jaarrekeningenrecht. Van Geffen stelt vast dat
de gevolgen van de inbedding van IAS/IFRS voor de band met de kapitaalbeschermingsregels in het wetgevingsproces
onvoldoende doordacht zijn. De meeste lidstaten die in de nationale wetgeving IAS/IFRS toestaan voor de enkelvoudige
jaarrekening, kennen ook kapitaalbeschermingsregels op grond waarvan de cijfers uit de enkelvoudige jaarrekening op
basis van IAS/IFRS eerst moeten worden aangepast om te beoordelen of uitkeringen mogelijk zijn, maar de diversiteit aan
regels is groot. In Nederland is er de verplichting wettelijke reserves te vormen in de enkelvoudige jaarrekening bij vrijwillige
toepassing van IAS/IFRS (en daarmee de waardering tegen fair value). De door Van Geffen geconstateerde diversiteit in
oplossingen voor kapitaalbescherming in de enkelvoudige jaarrekening voor het ontbreken van kapitaalbeschermingsregels,
vindt hij opvallend gezien het doel van de EU richtlijnen, namelijk de harmonisatie van het ondernemingsrecht.

Van Geffen constateert dat het gewijzigde denken over waardering als gevolg van IAS/IFRS invloed heeft gehad op
jaarrekeningen waarbij het door implementatie van het ‘gewone’ Nederlandse jaarrekeningenrecht wordt toegepast (en
dus niet IAS/IFRS). Oorspronkelijk was de Vierde EEG-richtlijn gebaseerd op het voorzichtigheids- en realisatiebeginsel en
was de bepaling van de (uitkeerbare) winst dominant. Deze beginselen zijn als gevolg van de invoering van waardering op
basis van actuele waarde in de Vierde EG-richtlijn in 2001 afgezwakt onder meer omdat bepaalde wijzigingen in de reële
waarde direct als resultaat mochten worden genomen of mochten worden opgenomen in een balanspost reële waarde
reserve. Deze reële waarde reserve was niet langer een niet-uitkeerbare reserve – zoals de herwaarderingsreserve in de
oorspronkelijke Vierde EEG-richtlijn – maar een overige reserve, welke in beginsel voor uitkering vatbaar is. Daarmee is in
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de aangepaste Vierde EG-richtlijn de duidelijke band met regels van kapitaalbescherming versoepeld.

Op basis van zijn onderzoek concludeert Van Geffen dat de ontwikkelingen in de financiële verslaggeving niet alleen
zichtbaar zijn in de verplichte toepassing van IAS/IFRS in de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde entiteiten,
maar ook (direct) bij vrijwillige toepassing van IAS/IFRS en (indirect) bij de toepassing van fair value accounting via de
doorwerking van de Europese richtlijnen in het Burgerlijk Wetboek. De consequenties van de toepassing van IAS/IFRS op
de regels van kapitaalbescherming is naar de mening van Van Geffen onvoldoende doordacht. De band tussen het
jaarrekeningenrecht en kapitaalbescherming is als gevolg van de invloed van IAS/IFRS versoepeld en deels achterhaald
omdat voor ondernemingen die voornamelijk worden gefinancierd met vreemd vermogen zowel de A- als B-type
kapitaalbeschermingsregels aanmerkelijk minder relevant zijn.

Uitgaande van het doel van de jaarrekening – het verschaffen van inzicht – en het doel van kapitaalbescherming –
bescherming van het ondernemingsvermogen – stelt Van Geffen voor om de huidige wettelijke band tussen de jaarrekening
en kapitaalbescherming ‘losser te maken’. Het wettelijke systeem van ‘afdwingen’ van kapitaalbescherming door middel
van niet-uitkeerbare reserves in het jaarrekeningenrecht is wat Van Geffen betreft achterhaald. Naar zijn mening is het aan
de onderneming zelf om te bepalen wat moet worden beschouwd als ‘kernkapitaal’ dat niet voor uitkering beschikbaar is
en het is ook aan de onderneming om hierover transparantie te betrachten door informatieverschaffing aan alle
betrokkenen.

Met zijn dissertatie geeft Van Geffen een mooi – historisch – overzicht van de parallelle ontwikkelingen in het Nederlandse
ondernemingsrecht, zowel op het gebied van het jaarrekeningenrecht als het kapitaalbeschermingsrecht, op basis van
Europese regelgeving en als gevolg van de invloed van internationale verslaggevingsstandaarden. De keuze voor de
Engelse taal maakt het wel wat ontoegankelijk voor lezers die onvoldoende bekend zijn met het specifieke jargon. Ook met
enige kennis van het jargon, is het niet altijd duidelijk wat de auteur precies bedoelt. Zo wordt het in de titel van de
dissertatie genoemde financialreporting (financiële verslaggeving) in de dissertatie nauwelijks gebruikt, en lijkt het te gaan
om company law on annual accounts (jaarrekeningenrecht). Hoewel dit geen synoniemen zijn – het jaarrekeningenrecht is
meer dan alleen financiële verslaggeving – lijken deze termen in de dissertatie wel als zodanig te worden gebruikt. Zowel de
ontwikkelingen op het gebied van het jaarrekeningenrecht als die op het gebied van het kapitaalbeschermingsrecht zijn al
eerder beschreven. De meerwaarde van deze dissertatie zit in het samenbrengen van deze ontwikkelingen, de schets van
de parallellen en de op basis hiervan geformuleerde visie voor de toekomstige ontwikkeling.

 
Voetnoten

[1]

Karen Harmsen is advocaat te Amsterdam.

[2]

C.J.A. van Geffen, Company law and IFRS, the relation between financial reporting and capital maintenance; ties that bind? (diss. VU Amsterdam)

(ZIFO-reeks, deel 23), Deventer: Wolters Kluwer 2017.

[3]

Door de auteur aangeduid als IFRS-EU.

[4]

Artikel 2:362 lid 8 BW.

[5]

Voor het kapitaalbeschermingsrecht is Van Geffen niet consistent als het gaat om de duur van de tweede fase en de aanvang van de derde fase. Op

pagina 24/25 staat dat het omslagpunt rond 1990 ligt, terwijl op pagina 27 het jaar 2000 de grens markeert.

[6]

In Nederland werden min of meer vergelijkbare regels van kapitaalbescherming ingevoerd voor de BV.

[7]

Zie noot 5.
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