
 
 

 

                                                                      

Tips voor ondernemingen die voor hun geleasede bedrijfsmiddelen en 
wagenpark op IFRS16 overstappen  

                 Op basis van de Engelse versie van 

Nagaan of leaseovereenkomsten van MATERIEEL BELANG zijn 

- Leaseovereenkomsten hoeven volgens IFRS16 alleen op de balans te worden 
gerapporteerd als ze van materieel belang zijn voor de jaarrekening.  

- De IASB heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd, de ‘IFRS Practice Statement 
2 - Making Materiality Judgements’ in september 2017, om te helpen bij 
het bepalen wat materieel is en wat niet. 

- Om kwalitatieve factoren te beoordelen, indiceert de nieuwe leidraad aan 
bedrijven in te schatten of ‘primaire gebruikers’ van de jaarrekening 
(gewoonlijk investeerders) naar verwachting beïnvloed zullen worden door 
de verstrekte informatie. 

- Sommige ondernemingen zullen tot de conclusie komen dat het 
onwaarschijnlijk is dat hun investeerders beïnvloed worden door informatie 
over minder belangrijke, niet-kernactiva, zoals printers of leasecontracten 
voor kleine bedrijfswagens. 
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Hebben de leaseovereenkomsten een materiële impact op 
het oordeel van aandeelhouders of investeerders? Zo niet, 

dan hoeven leases niet te worden opgenomen en 
gewaardeerd volgens IFRS16. 

 

Tips voor opstellers van jaarrekeningen - waarom? 

- Deze tips zijn gericht op bedrijven die bedrijfsmiddelen en voertuigen leasen en die de IFRS 
rapportage gebruiken.  

- De tips zijn eerder gericht op de eerste implementatie dan op de rapportage achteraf. 
Afzonderlijke overwegingen zijn van toepassing op onroerend goed en leasecontracten met 
een hoge waarde of met grote complexiteit. 

- Relevante zaken in deze Tips1 zijn sterk vereenvoudigd. Opstellers zullen de details moeten 
bestuderen van de IFRS16 standaard en de toelichtingen alvorens tot conclusies te komen. 

- Opstellers kunnen de opties vooraf het best met hun externe accountants bespreken. De tips 
zijn bedoeld om een constructieve bijdrage te leveren aan input voor deze discussies. 

- Niets in deze tips is bedoeld om de nieuwe boekhoudregels op enigerlei wijze te omzeilen. 
De tips vestigen de aandacht op vereenvoudigingen en opties die de IASB bewust heeft 
opgenomen en waarvan de IASB verwacht dat ze, waar passend, zullen worden gebruikt. 

1) Voor een aantal Tips verwijzen we naar de Basis for Conclusions (BC) bij de standaard. 



 

pagina 2 

Overweeg om de INCREMENTELE RENTEKOSTEN te gebruiken (en het 
eenvoudig te houden) 

- Als het makkelijk is om de impliciete rentevoet vast te stellen, dan kan de lessee die 
rentevoet gebruiken voor de disconteringsberekening van de toekomstige leasebetalingen. 
Maar vaak is deze optie niet haalbaar. Voor operationele leases is het onwaarschijnlijk dat de 
huurder/lessee beschikt over de gegevens om de impliciete rentevoet toe te passen. 
Soortgelijke problemen kunnen zich ook voordoen bij financiële leases (bv. wanneer er sprake 
is van een eventueel restwaarde beding in de leaseovereenkomst). 

- Indien de impliciete rentevoet niet op eenvoudige wijze kan worden bepaald, moet de 
lessee de marginale (incrementele) rentevoet gebruiken. Dit wordt bepaald per lease-
overeenkomst. Voor één enkele onderneming, met standaard leaseovereenkomsten voor 
voertuigen en bedrijfsmiddelen met soortgelijke activa, looptijden en contractvoorwaarden, 
zou het tarief per tijdsblok niet aanzienlijk mogen verschillen tussen de contracten. 

- Huurders/lessees kunnen er voor kiezen met hun accountants een vereenvoudigde 
benadering te bespreken, waarbij voor soortgelijke leaseovereenkomsten (looptijden) wordt 
uitgegaan van een standaard incrementele rentevoet voor een (komende) periode, tenzij er 
een reden is om deze te wijzigen (bv. diversiteit soorten activa, wijzigingen in de 
rentevoeten). 
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Bedenk om voor standaard leasecontracten een standaard 
disconteringspercentage te gebruiken, afgeleid van de 

rente voor leningen. 

Overweeg gebruik te maken van één van de twee PORTEFEUILLE-OPTIES 

- Lessees mogen de standaard toepassen op een portefeuille van leaseovereenkomsten met 
vergelijkbare kenmerken, indien de lessee redelijkerwijs verwacht, dat de gevolgen voor de 
jaarrekening niet wezenlijk zullen verschillen van de toepassing van de standaard op 
individuele leaseovereenkomsten. Ideaal voor contracten bij overgang naar IFRS16. 

 

- Het illustratieve voorbeeld 11 van de IASB beveelt aan, dat lessees een goed uitgangspunt 
hebben om te oordelen of de effecten van het werken op portefeuilleniveau niet materieel 
afwijkend van individuele toepassing zijn.  

- Met elkaar samenhangende leasecontracten met dezelfde lessor, die 
nagenoeg gelijktijdig worden aangegaan, dienen als één contract te 
worden behandeld, wanneer aan bepaalde criteria is voldaan. Er is 
dan geen toets of de lessee redelijkerwijs mag verwachten dat de 
gevolgen hiervan niet wezenlijk zullen verschillen van de toepassing 
van de standaard op individuele leaseovereenkomsten. 

 

Ingeval van een groot aantal vergelijkbare leasecontracten: 
Overweeg de portefeuille aanpak: 

- flink minder administratieve handelingen van leaseovereenkomsten; 
- hanteerbaar bij ‘redelijke’ verwachting (en niet op basis van harde 

bewijzen) dat de effecten niet materieel zullen zijn. 
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Overweeg activa van GERINGE WAARDE uit te sluiten 

- IFRS16 staat opstellers van jaarrekeningen toe om geen gebruiksrecht (geleased actief) en 
(lease)verplichting op te nemen voor leasetransacties van activa van geringe waarde. 
De IASB heeft daarbij een individuele nieuwwaarde onder de circa US$ 5.000 tegen prijzen 
van 2015 in gedachten gehad. 

- Er zijn verschillende voorwaarden van toepassing en indien de vrijstelling wordt gebruikt, 
moet dit in de toelichting worden gemeld. 

Ondernemingen kunnen overwegen hun bestaande beleid inzake de kapitalisatie van vaste 
activa in heroverweging te nemen. 

- Eén van de illustratieve voorbeelden van de IASB vermeldt bijvoorbeeld: 
-- Leasing van IT-apparatuur voor gebruik door individuele werknemers; 
-- Verhuur van kantoormeubilair en watercontainers. 

- De vrijstelling kan worden toegepast op een lease-by-lease-basis (sommige werkplekken of 
pc's kunnen bijvoorbeeld een lage waarde hebben, terwijl andere dat niet zijn). 

TIP 

04 

Zeer waarschijnlijk is het totaal van de activa met een geringe 
waarde niet van materieel belang voor de jaarrekening. 

Overweeg om GOEDEREN EN DIENSTEN TEZAMEN te rapporteren 

- Huurders kunnen ervoor kiezen om de niet-leasecomponenten niet te 
scheiden van pure leasecomponenten en het gehele bedrag te behandelen 
als de periodieke leaseverplichting. Zo kan bijvoorbeeld het onderhoud van 
het voertuig gecombineerd worden met de huur van het voertuig. Dit dient 
per categorie van onderliggende activa te worden bepaald. 

- Het effect zal zijn dat de waarde van het opgenomen gebruiksrecht 
(geleased actief) en de (lease)verplichting stijgt ten opzichte van de 
gescheiden componenten van een contract. 

Aangezien de gebruikte methodologie echter in de toelichting bij de 
jaarrekening kan worden toegelicht, is dit waarschijnlijk geen probleem. 

- Dit zal de boekhouding voor sommige bedrijven vereenvoudigen, in 
vergelijking met het scheiden van de lease- en niet-lease-onderdelen van de 
huurbetalingen. 

 

Het combineren van goederen en diensten kan 
doeltreffend zijn om onnodige administratieve kosten te 

vermijden. 
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Overweeg of activa UITWISSELBAAR zijn 

- Een contract is alleen een leaseovereenkomst als er sprake is van een 
geïdentificeerd actief. In sommige gevallen is er geen sprake van een 
identificeerbaar actief is, namelijk wanneer het actief uitwisselbaar 
(‘substitueerbaar’) is. 

- Het actief kan substitueerbaar zijn als de verhuurder/lessor 
gedurende de gehele looptijd van de lease activa kan verwisselen en 
door dit te doen voordelen behaalt. 

- Het recht van de verhuurder/lessor om in de plaats te treden moet 
van voldoende (financiële) omvang zijn. De regels hiervoor zijn zeer 
gecompliceerd. De reden voor vervanging (d.w.z. het voordeel aan 
de verhuurder) moet vanaf het begin van het contract bestaan en 
niet afhankelijk zijn van onverwachte ontwikkelingen. 

- Activa zijn het meest waarschijnlijk substitueerbaar, als dit een 
belangrijk kenmerk is van het aangaan van de huur van het actief 
(bijvoorbeeld een regeling voor gedeeld autogebruik zou in 
aanmerking komen). 

 

 

TIP  

06 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Nieuwe soorten diensten-
contracten kunnen buiten 
de  toepassing van IFRS16 

vallen. 

Denk aan: 
Mobility-as-a-service, 
Product-as-a-service, 
Software-as-a-service. 

Gebruik de overgangsopties om de IMPLEMENTATIE TE VERSNELLEN 

- Huurders/lessees zijn niet verplicht om alle (huur/lease)overeenkomsten te beoordelen 
voordat zij met de overgang naar IFRS16 beginnen. Bestaande leaseovereenkomsten zijn 
‘bevroren’ ('grandfathered'). Dit betekent dat wanneer een contract werd beschouwd als 
een leaseovereenkomst volgens de ‘oude’ standaard IAS17, het volgens IFRS16 ook als een 
leaseovereenkomst wordt aanvaard.  
 
Belangrijker nog is, dat indien een bestaand contract géén leaseovereenkomst volgens de 
"oude" standaard was, het ook geen leaseovereenkomst volgens de nieuwe standaard is. 

- Tijdens de overgangsperiode kunnen huur/leasecontracten met vergelijkbare resterende 
looptijden als een (tijdelijke) portefeuille worden gegroepeerd en met dezelfde 
disconteringsvoet worden behandeld. Een opsplitsing langs de huidige gerapporteerde 
activa categorieën van de onderneming volstaat. 

 

Veel van de meer gecompliceerde aspecten van 
IFRS16 zullen alleen van toepassing zijn op 

nieuwe lease-overeenkomsten. 

Deze kunnen met verhuurders/lessors worden 
besproken om de toekomstige administratieve 
verwerking zo eenvoudig mogelijk te maken. 
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