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De maatschappelijke discussie over de verwerking van
pensioenen in de jaarrekening van rechtspersonen neemt
de laatste tijd in belang toe. De Raad voor de Jaarverslag-
geving (RJ) is zich ervan bewust dat er onrust bestaat over
de gevolgen van de internationale standaard IAS 19 en de
op grond daarvan voorgestelde aanpassingen in de wijze
van verslaggeving inzake pensioenen voor de pensioen-
situatie in Nederland. Dit betreft onder meer de mogelijke
effecten van nieuwe regelgeving op de wijze waarop over
pensioenverplichtingen en pensioenlasten wordt gedacht.
Een praktijkvoorbeeld.
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De Noordelijke Dagblad Combinatie, kortweg NDC, is een
fusieproduct van twee zelfstandige dagbladuitgeverijen die in de
drie noordelijk provincies opereren. De groep is in de afgelopen
jaren geëvolueerd tot een multimediale informatieleverancier,
waarbij de dagbladen - Leeuwarder Courant als oudste en
Dagblad van het Noorden als jongste in Nederland - de belang-
rijkste inkomstenbronnen zijn. NDC beweegt zich verder op het
gebied van exploitatie van nieuwsbladen, gratis advertentiebla-
den, regionale radio, internet, boeken en commerciële drukor-
ders. De omzet over 2002 zal op 158 miljoen euro uitkomen en
het balanstotaal per ultimo 2002 op 100 miljoen euro.
Sinds de fusie heeft NDC een aantal reorganisaties doorge-
voerd, die zowel marktgericht als productie - en procesgericht
waren opgezet. Effectiviteit en efficiëntie zijn daarbij de sleutel-
woorden. Dat geldt ook voor de doorgevoerde harmonisering
van arbeidsvoorwaarden en de daarmee verband houdende
inkoop van een nieuw pensioencontract. 

Overrente
Begin 1994 werd ten behoeve van de niet grafische medewerkers
- deze zijn verzekerd bij het Pensioen Grafische Bedrijven - een

geharmoniseerde pensioenregeling rechtstreeks ondergebracht bij
een verzekeraar. Een goede gewoonte werd voortgezet: belegging
van de pensioengelden in een gesepareerd beleggingsdepot. In de
beginjaren van het contract leverde dat elk jaar een (voorspel-
baar) bedrag op aan overrente. Van belegging in aandelen was
toen nog geen sprake. Gezien het voorspelbare karakter en de
redelijk vergelijkbare jaarlijkse omvang van de overrente was
verantwoording in de resultatenrekening geen probleem. 

Net als vele andere pensioenfondsen stapte ook NDC in casu de
vermogensbeheerder stapsgewijs en gedoseerd over op beleggin-
gen in aandelen(-fondsen). Dat ging heel beheerst, goed gespreid
en tot een maximum van 20 procent. Deze keuze werd vrijwel
direct beloond: de jaarlijkse overrente overtrof uiteindelijk de
verwachtingen. Daarmee werd de roep om het voorzichtigheids-

Van beleggen in aandelen
was in 1994 nog geen sprake
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Voordat ingegaan wordt op de praktische uitwerking is het zin-
vol eerst globaal in te gaan op het theoretisch kader.
IAS-19 heeft betrekking op de verwerking van personeelsaan-
spraken in de jaarrekening. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen kortetermijnaanspraken, zoals salaris, bonusuitkering,
verlof en langetermijnaanspraken, zoals VUT, pensioen en
WAO. Daarnaast wordt ingegaan op de uitkering bij vroegtijdig
ontslag en de aanspraak op aandelen(-opties) in het eigen
bedrijf. Als wij inzoomen op de verwerking van de pensioenaan-
spraken, dan constateren wij dat er onderscheid wordt gemaakt
in wijze van toezegging. Hiermee wordt bedoeld of de premie
dan wel het pensioen bepalend is. Dus, of het bijvoorbeeld een
beschikbare premieregeling of een eindloonregeling is. 
Als er sprake is van een defined contribution-plan (beschikbare
premieregeling), dan is verwerking in de jaarrekening eenvoudig:
de premie is de last die verantwoord wordt (cash accounting).

De ontwikkelingen op de aandelenmarkt lieten ook bij NDC haar
sporen na. De overrente op pensioenbeleggingen daalde en
werd (in 2001) zelfs negatief. Maar ook bij andere bedrijven
zitten vermogensbeheerders en vertegenwoordigers van
pensioenfondsen momenteel rond de tafel...

principe toe te passen manifest. Echter, binnen de Nederlandse
regelgeving werd het vormen van een schommelreserve om toe-
komstige tegenvallende rendementen te kunnen opvangen niet
toegestaan. Directe verantwoording van de overrente in de
resultatenrekening resteerde als enige optie. 

Waarderingsregels
De ontwikkelingen op de aandelenmarkt liet ook bij NDC haar
sporen na. De overrente op pensioenbeleggingen daalde en werd
(in 2001) zelfs negatief. Het verschil in overrente door de jaren
heen had op een gegeven moment de omvang van zo’n 40 pro-
cent van het bedrijfsresultaat. Ergo: de invloed van de overrente
was buitenproportioneel geworden en de vergelijkbaarheid van
de resultaten door de jaren heen hierdoor bijna ondoenlijk. 
Als Ei van Columbus werd eind 2000 door onze accountant
(PricewaterhouseCoopers) IAS-19 geïntroduceerd. Nu was IAS
geen onbekend begrip voor de financiële discipline van NDC,
we waren echter niet gedetailleerd op de hoogte. Een van de eer-
ste vragen die werd gesteld, was of wij volledig moesten overge-
gaan op IAS of dat ook op onderdelen mogelijk was. Die vraag
was snel beantwoord, zodat wij ons konden voorbereiden op de
invoering van onderdeel nummer 19, een van de moeilijkste
hoofdstukken van IAS.



liteit van de pensioenlast door toepassing van de IAS-19 metho-
diek nu tot het verleden? 
Duidelijk is dat op basis van genoemde uitgangspunten de eer-
der genoemde uitschieters in het resultaat tot het verleden beho-
ren. IAS-19 leidt tot demping en voorzienbare pensioenlasten. 
Dit laatste moet nog worden toegelicht. De IAS-19-regels geven
aan dat het verschil tussen de verwachte en feitelijke ontwikke-

ling in pensioenverplichting en beleggingsrendementen buiten
de grens van 10 procent van het maximum van de pensioenver-
plichting en de beleggingen (corridor-methode) ten laste of ten
gunste van de pensioenlast moet worden gebracht. Dat verschil
kan uitgesmeerd worden over het aantal jaren dat overeenkomt
met de gemiddelde resterende diensttijd van de groep werkne-
mers, voor het eerst in het daarop volgend jaar.
Conclusie: IAS-19 voldoet aan de verwachting van NDC. De in
de jaarrekening verantwoorde pensioenlast stabiliseert door
demping en smoothing. 
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Juist als er sprake is van een defined benefit plan (eindloonrege-
ling, VUT) gaan andere waarderingsregels gelden. De in de
resultatenrekening gepresenteerde pensioenlast is niet de betaal-
de premie, maar een last die gebaseerd is op prognoses (accrual
accounting). Factoren die in deze toekomstig gerichte benade-
ring betrokken worden, zijn de ontwikkeling van het perso-
neelsbestand (in- en uitstroom) en van het salaris (periodieken).
De hieruit voortvloeiende waardering van de pensioenverplich-
ting en pensioenlast is gebaseerd op de huidige en toekomstige
(coming-backservice) aanspraak vermenigvuldigd met een con-
tante waarde-factor. Bij deze factor spelen vertrek, sterfte, inva-
liditeit en natuurlijk de disconteringsvoet een rol.
Verder speelt de winstdeling of overrente in deze wijze van
waardering geen bepalende rol meer. De beleggingsrendementen
zijn namelijk gebaseerd op verwachte rendementen in het depot. 

Eindloonregeling
De onderhavige pensioenregeling bij NDC is een gemitigeerde
eindloonregeling. 
Op basis van bovenstaande kan derhalve de conclusie worden
getrokken, dat bij toepassing van de IAS-19-regels de waarde-
ring van de pensioenlast moet worden herzien. In de jaarreke-
ning van 2001 is deze (her-)waardering daadwerkelijk doorge-
voerd met als effect dat de pensioenlast niet beïnvloed werd
door een negatieve overrente, maar door een positieve totaal-
correctie. Ook had deze waardering invloed op de balans: een
(eenmalige) verschuiving van het eigen vermogen naar de pensi-
oenvoorziening van netto 4,5 miljoen euro.Behoort de volati-

advertentie

–C

IAS-19 leidt tot demping en
voorzienbare pensioenlasten


