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Aanwezig

John Weerdenburg (plaatsvervangend voorzitter), Michiel van Atten, Marcel Kurvers, Bart Schraven (notulist), Johan Wildenbeest, Joris Joppe, 
Arjan van Beek.

Dirk ter Harmsel (voorzitter) is verhinderd en afwezig.

Evaluatie standaardtekst ‘Akkoord klant’

Inleiding

Huidige tekst:

Als opdrachtgever bevestigen wij dat:

alle significante oordeelsvorming is doorgenomen en 
akkoord;
alle administratiegegevens en andere relevante informatie 
(ter inzage) zijn verstrekt;
de continuïteit van de vennootschap op de juiste manier in 
de jaarrekening is verwerkt;
eventuele gebeurtenissen na balansdatum correct in de 
jaarrekening zijn verwerkt;
de jaarrekening het beeld geeft zoals wij dat van de 
vennootschap hebben en voldoet aan de wet- en 
regelgeving, BW2 Titel 9;
wij onze verantwoordelijkheid erkennen voor het opmaken 
van de jaarrekening in overeenstemming met het 
toegepaste verslaggevingsstelsel;
wij akkoord zijn met de opgestelde jaarrekening.

Is de rood gemarkeerde tekst in corona tijd nog voldoende?

Besproken

Tekst voldoet nog steeds, maar dat betekent niet dat gebruikers 
verder geen aandacht aan het onderwerp moeten geven. Continuïteit 
blijft altijd een belangrijk bespreekpunt. Als de continuïteit in het 
geding is moet dit klantspecifiek in de jaarrekening moet worden 
toegelicht.

Vereenvoudiging accorderingsproces
Inleiding

Op dit moment is het zo in de software ingeregeld dat eerst alle 
bestuurders akkoord moeten geven op de jaarrekening. Nadat de 
accountant de verklaring elektronisch heeft ondertekend, 
ondertekenen alle bestuurders (elektronisch) de jaarrekening.

Zouden we dit proces kunnen vereenvoudigen door 1 persoon 
namens het bestuur akkoord te laten geven?

Zie ook onderstaande passage uit een  over dit artikel van Houthoff
onderwerp.

“Opmaken is een handeling van het bestuur als orgaan, terwijl 
ondertekenen een individuele aangelegenheid is die daarna 
plaatsvindt.”

Besproken

Formeel is het inderdaad toegestaan dat een van de bestuurders 
namens het bestuur de LOR accordeert (de jaarrekening opmaakt). 
Voor het ondertekenen van de jaarrekening geldt wel dat alle 
bestuurders moeten ondertekenen.

Toch kan het handig zijn om alle bestuurders de jaarrekening op te 
laten maken (LOR te laten ondertekenen) ter voorkoming van 
discussie. Een optie kan zijn om de rechten voor de LOR apart aan 
te geven voor 1 of meerdere bestuurders (zoals Visionplanner dat 
momenteel ook doet voor het vaststellen).

Voorstel aanpassing grondslagen materiële vaste activa
Inleiding

In de grondslagen van materiële vaste activa staat momenteel in 
Visionplanner de volgende alinea:

“Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de 
bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot onderhoud worden 
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis 
van het geschatte bedrag van onderhoud en de periode die telkens 
tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt”.

Voorgesteld door een gebruiker is om deze tekst te vervangen door:

“De kosten van groot onderhoud worden vanaf het moment van 
aankoop van het actief geactiveerd en afgeschreven op basis van de 
verwachte levensduur (componentenmethode)”.

Besproken

De Vakgroep concludeert dat vervangen niet voor de hand ligt. Beide 
situaties kunnen voorkomen, zelfs binnen één jaarrekening. Je kiest 
de methode per soort activa. De huidige tekst kan blijven staan. De 
gebruiker kan de tekst zelf aanpassen indien nodig.

Voorstel aanpassing algemene grondslagen

https://www.houthoff.com/-/media/Houthoff/Publications/pdevries/De_verplichting_tot_ondertekening_van_de_jaarrekening_bij_de_BV_en_de_NV.PDF


Inleiding

Huidige tekst:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 

, die uitgegeven zijn jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.  Activa en passiva worden 
in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste 
stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Voorstel voor wijziging:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 

, die jaarverslaggeving voor micro en kleine rechtspersonen
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.  Activa en 
passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste 
stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Besproken

De tekst zou wel aangepast kunnen worden omdat het simpelweg de 
verwijzing naar de titel van het boek met de richtlijnen betreft.
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