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Geachte heer Everts, 

 

Zoals u weet, heeft Eumedion begin oktober haar ‘speerpuntenbrief’ voor het jaarverslagen- 

en AVA-seizoen 2013 naar de 75 grootste Nederlandse beursvennootschappen gestuurd. De 

speerpuntenbrief bevat onderwerpen die de bij Eumedion aangesloten institutionele 

beleggers graag onder de aandacht van de beursvennootschappen willen brengen en die zij 

in de discussie buiten dan wel op de reguliere aandeelhoudersvergaderingen in 2013 

mogelijk aan de orde zullen stellen. Eumedion en VNO-NCW schrijven u naar aanleiding van 

speerpunt 2. Dit  luidt als volgt: 

 

“Tegengaan van standaardteksten in het jaarverslag en in de jaarrekening 

Het ‘cutting the clutter’-project
1
 is er op gericht om het aantal immateriële toelichtingen en het 

aantal ongewijzigde toelichtingen in het jaarverslag en in de jaarrekening te verminderen. Dit 

helpt niet alleen aandeelhouders (door een overvloed aan niet-relevante informatie verliest 

een aandeelhouder immers het zicht op de informatie die wel relevant is), maar kan ook de 

kosten van beursvennootschappen verlagen. Een treffend voorbeeld waarbij het zicht van 

aandeelhouders vaak wordt gehinderd door een overvloed aan standaardteksten is de 

paragraaf over de ‘belangrijkste grondslagen voor de financiële verslaggeving’. Vaak bevat 

deze paragraaf beschrijvingen en definities van financiële verslaggevingsstandaarden die 

aandeelhouders al kennen of in de betreffende standaarden zelf kunnen opzoeken.  

                                                 
1
 http://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/FRC-Board/Cutting-Clutter-Combating-clutter-in-annual-report.aspx 

http://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/FRC-Board/Cutting-Clutter-Combating-clutter-in-annual-report.aspx


 

 

Het resultaat hiervan is dat het voor aandeelhouders moeilijk is om de echt belangrijke 

grondslagen voor de financiële verslaggeving in de standaardteksten te ontdekken.  

Wij zouden u dan ook willen suggereren om deze paragraaf te beperken tot die grondslagen 

welke relevant zijn voor het door aandeelhouders kunnen doorgronden van de jaarrekening 

en voor het nemen van beleggingsbeslissingen. Dit kan bijvoorbeeld door in deze paragraaf 

alleen de door het bestuur gekozen verslaggevingsopties te beschrijven, wanneer het 

raamwerk van IAS/IFRS meerdere opties biedt.” 

 

Uit gesprekken van Eumedion met diverse Nederlandse beursvennootschappen en overleg 

tussen Eumedion en VNO-NCW is gebleken dat er grote welwillendheid bestaat om gehoor te 

geven aan dit speerpunt. Tegelijkertijd bestaat er enige zorg dat de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) (en de externe accountant) opmerkingen bij de jaarrekening 2012 zal maken 

wanneer een beursvennootschap de paragraaf over de ‘belangrijkste grondslagen voor de 

financiële verslaggeving’ aanmerkelijk inkort door het schrappen van allerlei 

standaardteksten. In zijn algemeenheid kan verbetering gerealiseerd worden door 

bijvoorbeeld slechts te vermelden wat er in enig jaar is veranderd ten opzichte van 

voorgaande jaren of anderszins. 

 

De genoemde zorg bestaat, ondanks dat  de AFM recentelijk aanbeveelt om “boilerplate 

language” uit de toelichting op de jaarrekening te schrappen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

volgende passage uit de in september gepubliceerde ‘Aandachtspunten financiële 

verslaggeving 2012’: 

 
“3.2.3. Communicatie en strikte naleving  

De AFM kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ondernemingen bij het schrijven van de 

toelichtingen zich in belangrijke mate laten leiden door de teksten van de IFRS-standaarden 

en de checklisten met toelichtingsvereisten. Dit blijkt uit het gebruik van niet-

ondernemingsspecifieke ‘boilerplate language’ en de soms onlogische volgorde waarin de 

toelichtingen worden gegeven, in combinatie met een gebrekkige leesbaarheid. Om de 

onnodige groei van de omvang en de complexiteit van de jaarrekening af te remmen, roept de 

AFM ondernemingen op in de financiële verslaggeving meer aandacht te besteden aan de 

wijze waarop de relevante informatie over de onderneming wordt gecommuniceerd. De 

toelichtingen zijn immers bedoeld om de gebruiker van de jaarrekening, in samenhang met de 

balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht, een getrouw beeld te geven 

van de financiële gevolgen van transacties, overige gebeurtenissen en omstandigheden.” 

 

 

 



 

De AFM zou tegemoet kunnen komen aan de wensen van beleggers, beursvennootschappen 

en externe accountants door aan te geven hoe de AFM denkt dat de beursvennootschappen, 

binnen de kaders van IFRS, op adequate wijze de bewuste paragraaf relevanter en korter 

kunnen maken. Enige haast is hierbij geboden, aangezien de jaarverslagen over boekjaar 

2012 al in voorbereiding zijn. Daarnaast roepen we de AFM op om ook internationaal op dit 

vlak een voortrekkersrol te vervullen.  

 

Met vriendelijke groet, 

    

  

Drs. Rients Abma    Drs. M.W. Noordzij   

Directeur Eumedion    Secretaris VNO-NCW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.: De heer B. Wammes (NBA) 


