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Financial accounting

Na jaren van voorbereidingen is het de International Ac-
counting Standards Board (IASB) en de Financial Accounting 
Standards Board (FASB) nu ernst met de aanpak van een 
nieuwe verslaggevingsstandaard voor leases. Als het aan de 
regelgevers ligt, komt elk leasecontract op de balans te staan. 
Het principe wordt nauwelijks betwist. Het recht op het ge-
bruik van een bepaald object is een bezitting en bezittingen 
horen thuis op de balans. Net zoals de verplichtingen die daar 
tegenover staan. De gevolgen van de nieuwe verwerkingswij-
zen kunnen met name voor lessees, huurders, substantieel 
zijn. Ondernemingen die een groot deel van de activa leasen 
zullen tijdig maatregelen moeten treffen om de impact van de 
nieuwe verslaggevingsstandaard te verzachten.

Inleiding
Leasing is voor veel ondernemingen een belangrijke activiteit. 
Door middel van leasing wordt toegang verkregen tot de activa, 
de financiering daarvan en staat een onderneming in mindere 
mate bloot aan de risico’s van het eigendom van de activa. Veel 
ondernemingen prevaleren dan ook activa te leasen. De voor-
keur voor leasing maakt het voor gebruikers van financiële ver-
antwoordingen belangrijk een volledig en begrijpelijk beeld van 
de leaseactiviteiten van een onderneming te hebben. Het is 

daarom van belang dat een onderneming haar leasecontracten 
zodanig in de jaarrekening verwerkt, dat de gebruikers een vol-
ledig en begrijpelijk beeld krijgen van de leaseactiviteiten. 

IAS 17
Leaseaccounting, bijvoorbeeld op grond van de huidige verslag-
gevingsstandaard, IAS 17 Leases, was van oudsher gericht op het 
identificeren wanneer een lease economisch vergelijkbaar is met 
de aankoop van het geleasete actief, de ‘onderliggende waarde’. 
IAS 17 vereist van veel lessors van apparatuur of voertuigen twee 
verschillende methoden voor het verwerken van leasecontracten, 

voor financiële en operationele lease. Lessees en lessors, huurders 
respectievelijk verhuurders, moeten hun leasecontracten classifi-
ceren als financiële lease, bijvoorbeeld een lease van apparatuur 
voor bijna de gehele economische levensduur of als operationele 
lease, bijvoorbeeld een huurcontract van een kantoorruimte voor 
tien jaar. Als een lease is gesloten om economisch vergelijkbaar te 
zijn aan de aankoop van de onderliggende waarde, moet de lease 
worden geclassificeerd als een financiële lease en worden ver-
meld op de balans van de lessee. Dit moet worden bepaald aan 
de hand van de economische realiteit. De lessee moet dan ook de 
onderliggende activa en leaseverplichtingen op de balans verant-

Leasing  onder  IFRS

TOEGANG TOT LEASING MOEILIJKER
Het zat al even in de pen, maar het lijkt erop dat een nieuwe verslaggevingsstandaard voor leasing in de 
nabije toekomst een feit wordt. De gevolgen van de nieuwe regelgeving kunnen ingrijpend zijn, voor zowel 
huurder als verhuurder. De auteur bespreekt de consequenties van de nieuwe standaard en legt uit welke 
maatregelingen mogelijk zijn om de impact van de veranderingen te verkleinen.

D O O R  R O N  K I E F T

In de bij dit artikel bijbehorende cursus wordt de herziene ontwerp-

standaard voor leases dieper geanalyseerd en beoordeeld en wordt 

nader aandacht besteed aan de gevolgen 

van de nieuwe verslaggevingsstandaard 

voor lessees en lessors.
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woorden. Alle andere contracten zijn operationele leasecontrac-
ten. Voor operationele leasecontracten hoeft een lessee geen acti-
va of passiva op de balans te verantwoorden. Deze praktijk wordt 
bekritiseerd, omdat door deze verschillende manieren van ver-
werken van verplichtingen de balans van een lessee volgens 
IASB/FASB soms een misleidend beeld van de solvabiliteit (lever-
age) en de activa van de lessee geeft. Bovendien heeft het verschil 
in administratieve verwerking van de contracten geleid tot het 
structureren van transacties als operationele leasecontracten 
waardoor deze off balance konden worden gehouden. Dit ver-
mindert de vergelijkbaarheid in de jaarrekening en de vergelijk-
baarheid van anders vergelijkbare ondernemingen onderling.

Nieuwe verslaggevingsstandaard
Uit onderzoek van de IASB en de FASB is gebleken dat gebrui-
kers van jaarrekeningen veelvuldig correcties op de balans van 
lessees uitvoeren vooral om de rechten en verplichtingen voor 
operationele leases in hun financiële beschouwingen te kunnen 
meenemen. De IASB en de FASB zijn dan ook van mening dat 
de huidige standaarden voor leaseaccounting niet toereikend 
zijn om een getrouw beeld van de leasetransacties weer te ge-
ven. Om de geconstateerde gebreken te adresseren zijn de IASB 
en de FASB een project gestart dat moet leiden tot een nieuwe 
verslaggevingsstandaard voor leasecontracten.
In augustus 2010 hebben de IASB en de FASB gezamenlijk 
een ontwerpstandaard voor leases onder IFRS en US GAAP 
uitgevaardigd. Daarop kwam van retailers en vastgoedbedrij-
ven veel kritiek. Inmiddels hebben de IASB en de FASB op 16 
mei 2013 een herzien ontwerp voor een nieuwe verslagge-
vingsstandaard voor leases gepubliceerd (IASB, 2013a). 
Belangrijk oogmerk om te komen tot een nieuwe verslagge-
vingsstandaard voor leasing was om tot één verslaggevingsstan-

daard voor zowel lessees als lessors te komen, waarbij de moge-
lijkheid om leasecontracten buiten de balans te houden zou 
worden uitgesloten en de onderlinge vergelijkbaarheid en con-
sistentie beter zouden zijn gewaarborgd. De vraag is of deze 
doelen daadwerkelijk zullen worden bereikt. Het belangrijkste 
uitgangspunt van de voorgestelde regeling is dat lessors de acti-
va en passiva voortkomende uit de rechten en verplichtingen in 
leasecontracten zichtbaar moeten maken op de balans als de 
huur voor meer dan twaalf maanden is aangegaan. Het eerste 
doel zal dan waarschijnlijk ook wel worden bereikt. Het princi-
pe wordt nauwelijks betwist. Het recht op het gebruik van een 
bepaald object is een bezitting en bezittingen horen thuis op de 
balans. Net zoals de verplichtingen die daar tegenover staan. 
Het behalen van het tweede doel wordt echter betwijfeld. Ook 
onder de nieuwe voorstellen wordt zeker aan de lessor-zijde nog 
steeds gewerkt met verschillende modellen. Daarnaast is nog 
steeds sprake van een veelheid aan regels, die tot verschillende 
interpretatie en daarmee tot inconsistentie en moeizame onder-
linge vergelijkbaarheid kunnen leiden. Ook hier zullen de gren-
zen van de standaard waarschijnlijk weer worden opgezocht.
Zoals het zich nu laat aanzien moeten lessees en lessors zich 
echter opmaken voor ingrijpende veranderingen in  de manier 

waarop leases in de jaarrekening worden verantwoord. Met een 
wijziging van de IAS 17-standaard willen de IASB en de FASB 
komen tot een verbetering van de transparantie, de vergelijk-
baarheid en de relevantie van de verantwoording van leasecon-
tracten in de jaarrekening. De begrippen operationele en finan-
ciële lease maken daarom plaats voor het right of use-model. 
Daarmee verdwijnt voor lessees de mogelijkheid activa off ba-
lance te financieren zo goed als zeker, waarmee leasecontracten 
dus op de balans van de lessee komen te staan. De voorstellen 
leiden ook tot meer (jaarlijkse) schattingen waarop de proces-
sen en systemen zullen moeten worden afgestemd. Leasemaat-
schappijen zullen om de door lessees te maken berekeningen 
naar verwachting veel meer informatie aan hun klanten moe-
ten leveren dan momenteel het geval is, met alle mogelijke ge-
volgen voor hun concurrentiepositie. De reden hiervoor wordt 
hierna onder ‘Lease- en servicecomponent’ toegelicht.
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 dichtbij is, is een ingangsdatum van 

2017 denkbaar
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Income statement Cashflow statement

Type

A

B

Most equipment/

vehicle leases

Amortisation 

and interest
Principal paid

Interest paid

Type
Most property 

leases

Single lease 

expense
Total cash paid

Balance sheet Income statement

Type

A

B

Most equipment/

vehicle leases

Lease receivable 

and residual asset

Interest income 
(and any profit on 

lease at 
start of lease)

Type Most property 

leases

Continue to report 

asset being leased
Rental income

Lessee-accounting
Een betere afspiegeling van de uiteenlopende economische as-

pecten, zoals de verantwoording, waardering en presentatie van 

kosten en kasstromen, kan volgens de herziene ontwerpstan-

daard worden verkregen door een tweeledige aanpak. Enerzijds 

door voor de meeste vastgoedhuurcontracten de lasten uit 

hoofde van lineaire lease via de winst- en verliesrekening te la-

ten verlopen en anderzijds door voor de meeste andere lease-

contracten, zoals voor apparatuur of voertuigen, de rente over 

de leaseverplichting af te schrijven. Door daarnaast het publice-

ren van meer informatie voor te schrijven krijgen beleggers en 

andere gebruikers van de jaarrekening meer begrip voor het 

financiële belang, tijdstippen en de onzekerheid over de kas-

stromen die voortvloeien uit leasetransacties.

In de balans van lessees worden voor alle leasecontracten een 

gebruiksrecht voor het onderliggende actief en een verplich-

ting voor de contante waarde van de toekomstige leasebeta-

lingen opgenomen (zie ook figuur 1). Hierbij worden schat-

tingen gemaakt over toekomstige gebeurtenissen zoals opties, 

om de lease te verlengen en voorwaardelijke leasebetalingen. 

Vervolgens resulteren alle leases in een ‘afschrijvingslast’ voor 

het gebruiksrecht en een ‘rentelast’ voor de opgenomen ver-

plichting. Dit heeft tevens tot gevolg dat de lasten van de lease 

veelal een dalend patroon hebben, omdat de rentelasten als 

gevolg van de leasebetalingen dalen naarmate de verplichting 

afneemt. In het kasstroomoverzicht worden de leasebetalin-

gen opgenomen onder de financieringskasstromen.

Lessor-accounting
Voor lessors leiden leasecontracten waarbij alleen een insigni-

ficant gedeelte van het actief wordt verbruikt, tot periodiek 

lineaire leasebaten (zie ook figuur 2). Voor alle andere lease-

contracten moet de lessor (eventueel) een bate verantwoorden 

voor het gedeelte van het leaseactief dat aan de lessee is over-

gedragen en een constant perioderendement (interestbate) op 

de leasevordering verantwoorden.

Invloed
Omdat de IASB nog diverse hobbels moet nemen, wordt een 

definitieve verslaggevingsstandaard voor leasing niet in 2014 

verwacht. Die verslaggevingsstandaard zal niet voor 2016 van 

kracht zijn met vergelijkende cijfers over 2015. Maar aangezien 

een definitieve versie van de nieuwe standaard nog niet dichtbij 

is, is een ingangsdatum van 2017 denkbaar. Die verslaggevings-

standaard zal van toepassing zijn op alle ondernemingen die op 

basis van IFRS of US GAAP rapporteren. Er zal geen uitzonde-

ring gelden voor bestaande leasecontracten op het moment van 

initiële toepassing. Dit is een belangrijke overweging om mee te 

nemen voor contracten die nu worden aangegaan met een ver-

wachte looptijd tot na 2015. De nieuwe standaard zal naar ver-

wachting wel enkele transitiebepalingen bevatten om de (retro-

spectieve) implementatie te vereenvoudigen.

Zoals het zich nu laat aanzien zal de nieuwe verslaggevingsstan-

daard voorschrijven dat leasecontracten op de balans worden 

verantwoord. Het recht op het gebruik (right of use) als actief en 

de leaseverplichtingen als schuld. Dit leidt tot balansverlenging 

en dus tot veranderde financiële ratio’s, met name solvabiliteits-

ratio’s. De getoonde schuldpositie van ondernemingen kan 

daardoor helemaal veranderen, terwijl er bedrijfseconomisch 

niets verandert. Die dalende solvabiliteitsratio’s kunnen voor 

financieringsmoeilijkheden zorgen, als niet meer aan overeen-

gekomen financieringsvoorwaarden wordt voldaan. Over deze 

contractuele voorwaarden zal dan opnieuw onderhandeld 

moeten worden. Terwijl banken zich op dit moment vanwege 

Basel- en Solvency-verplichtingen toch al terughoudend opstel-

len in de kredietverlening. Die gevolgen treffen alle onderne-

mingen die gebruikmaken van leasing en onder IFRS of US 

GAAP rapporteren, maar in het bijzonder ondernemingen met 

omvangrijke operationele leaseverplichtingen van kapitaalin-

tensieve goederen, zoals vliegtuigen en onroerend goed. Ook 

voor ondernemingen in de bouw, transport en retail zal de in-

vloed groot zijn. Daarnaast kunnen de nieuwe verslaggevings-

regels significante invloed hebben op budgetten, langetermijn-

Dalende solvabiliteitsratio’s kunnen 

voor financieringsmoeilijkheden zorgen

Figuur 1

Figuur 2

Lessee-accounting

Lessor-accounting
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plannen, bonussen en andere beloningsregelingen. Mijn advies 

is daarom om nu al rekening te houden met de op handen zijn-

de veranderingen en een analyse te maken van de gevolgen er-

van om zo nodig tijdig maatregelen te kunnen treffen. Dit geldt 

vooral bij het aangaan van nieuwe leaseverplichtingen met een 

einddatum van na 31 december 2015.

Lease- en servicecomponent
Het is ook van belang een goede splitsing te maken tussen lease- 

en servicecomponenten. De leasecomponent komt als right of 

use op de balans te staan; de servicekosten lopen via de winst- en 

verliesrekening (zogenaamde executory contracts). Als de lease-

termijn niet te splitsen is, komt die volledig als right of use op de 

balans. Lessees hebben baat bij een zo klein mogelijke leasecom-

ponent, maar kunnen deze leasetermijn alleen splitsen als ze 

daarvoor voldoende informatie hebben. Die informatie zullen zij 

naar verwachting van de leasemaatschappijen gaan vragen, waar-

mee concurrentiegevoelige informatie openbaar wordt. Hierdoor 

kan de mate van openheid van de leasemaatschappij invloed heb-

ben op de balans van de lessee. Anderzijds creëert dit ook moge-

lijkheden tot verschillende interpretaties van leasecontracten, wat 

juist niet de bedoeling is van de nieuwe ontwerpstandaard.

Een ander belangrijk aspect is dat de Belastingdienst nog geen 

uitsluitsel heeft gegeven over hoe de onderneming de kosten 

van de lease onder de nieuwe verslaggevingstandaard fiscaal 

moet verantwoorden. Onder de huidige fiscale regels zullen de 

eerder verantwoorde kosten voor leases niet fiscaal aftrekbaar 

zijn, met als gevolg een tijdelijk verschil. Ook zijn bepaalde fi-

nanciële ratio’s in de commerciële jaarrekening fiscaal van be-

lang, bijvoorbeeld voor de aftrekbaarheid van rentekosten.

Zowel aan de kant van de lessee als aan die van de lessor kan 

een nieuwe leasestandaard grote gevolgen hebben voor de fi-

nanciële informatie. Daarnaast kan dit ook vooral aan de les-

seekant van grote invloed zijn op de gehele bedrijfsvoering van 

ondernemingen inclusief de relaties met businesspartners, 

waaronder de gebruikers van financiële informatie. Tijdige 

communicatie kan pas geschieden nadat een onderneming in 

beeld heeft gebracht wat de belangrijkste implicaties zijn en hoe 

diepgaand en hoe breed die implicaties zijn. De overgang naar 

de nieuwe verslaggevingsregels vereist voor ondernemingen die 

aan de hiervoor genoemde kenmerken voldoen, dat alle be-

staande leasecontracten worden geanalyseerd. 

Ondernemingen kunnen zich op de komst van de nieuwe ver-

slaggevingsstandaard voor leasing voorbereiden door:

 ~ het volgen van de ontwikkelingen;

 ~  het identificeren van de belangrijkste businesspartners, 

waaronder gebruikers van financiële informatie en hen in-

formeren;

 ~  het identificeren en catalogiseren van alle bestaande huur-

contracten;

 ~ het bepalen van lacunes in de gegevens;

 ~ het identificeren van leasecontracten;

 ~  het inschatten van de financiële gevolgen van de overgang 

naar de nieuwe standaard;

 ~  het bepalen van het effect op leningsvoorwaarden en ande-

re operationele kengetallen;

 ~  het beschouwen van bestaande systemen en controlepro-

cessen;

 ~  het beschouwen van lacunes in het systeem en het bepalen 

van noodzakelijke aanpassingen;

 ~ het analyseren van potentiële fiscale overwegingen;

 ~  het overwegen van potentiële veranderingen in de leasing-

strategie.

De belangrijkste gevolgen voor verhuurders zijn:

 ~  de noodzaak tot het opnieuw beoordelen van de classifica-

tie van alle bestaande huurcontracten;

 ~  de toename van het gebruik van beoordelingen en ramingen;

 ~  mogelijke directe winst bij het aangaan van leasecontracten 

voorheen geclassificeerd als operationele leasecontracten;

 ~  proces- en systeemveranderingen als gevolg van aanvullend 

vereiste berekeningen en toelichtingen;

 ~ het introduceren van nieuwe producten en diensten;

 ~ vereiste opleiding en training van de financiële afdeling.
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Een nieuwe leasestandaard kan grote 

gevolgen hebben voor de financiële 

informatie en financiering


