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IFRS 16: Lease accounting 

De IASB heeft de nieuwe IFRS 16 lease-standard geïntroduceerd, 
om de problematiek omtrent ‘off-balance sheet’ financiering 
in het bedrijfsleven aan te pakken. IFRS 16 verplicht de huurder 
om alle lease- en huurverplichtingen te activeren op de balans 
en zodoende weer te geven in de financiële cijfers. De nieuwe 
standaard zorgt voor een significante verandering in de aanpak 
omtrent leases in vergelijking met de huidige IFRS standaard. 

• met ingang van 1 januari 2019 zal de nieuwe standaard van 
kracht zijn; 

• er zal één accounting model worden geïntroduceerd voor 
alle leases; 

• IFRS 16 zal extra toelichtingsvereisten introduceren. 

Reikwijdte IFRS 16 
IFRS 16 zal van toepassing zijn op alle lease- en huurverplichtin-
gen, inclusief de right-of-use activa in subleases, met uitzonde-
ring van:

• lease- overeenkomsten voor de exploratie, of gebruik, van mi-
neralen, olie, gas, soortgelijk niet-generatieve hulpbronnen; 

• leasing van biologische activa binnen de reikwijdte van  
IAS 41;

• concessieovereenkomsten binnen de reikwijdte van IFRIC 12;
• licenties van intellectuele eigendom verleend door een ver-

huurder binnen de reikwijdte van IFRS 15;
• licentieovereenkomsten binnen de reikwijdte van IAS 38. 

IFRS 16 verplicht huurders om een schuld en een actief op te 
nemen op de balans. De schuld reflecteert alle lease-betalingen 
die gepaard gaan met de leaseovereenkomst, het actief reflec-
teert het recht op gebruik van het actief gedurende de over-
eengekomen leasetermijn. IFRS 16 kent echter een uitzondering 
voor short-term leases (leases met een looptijd van maximaal 
12 maanden) en low-value activa (waarde van maximaal 
US$5,000), onder IFRS 16 heeft de gebruiker de keus om deze 
uitzonderingen toe te passen. Indien men ervoor kiest om deze 
uitzonderingen toe te passen is men verplicht om een aantal 
kwalitatieve en kwantitatieve toelichtingen op te nemen in de 

jaarrekening met betrekking tot de short-term leases en  
low-value activa. 

Definitie van een Lease 
IFRS 16 zorgt voor een verandering in de definitie van een lease 
en geeft nieuwe leidraad voor de toepassing van de definitie. 
Onder IFRS 16 wordt een lease gedefinieerd als: ‘’een contract, 
of een deel van een contract, dat het recht op gebruik van een 
actief voor een periode van tijd in ruil voor een tegenprestatie 
bevat.’’ Een contract kan alleen een lease bevatten op het mo-
ment dat het desbetreffende actief ‘geïdentificeerd’ kan wor-
den en de huurder het recht op gebruik van het geïdentificeerd 
actief heeft. Het recht op gebruik van het geïdentificeerd actief 
kent twee cumulatieve vereisten: 

• het verkrijgen van alle economische voordelen die 
voortvloeien uit het gebruik van het geïdentificeerd actief; en 

• zeggenschap over het gebruik van het geïdentificeerd actief. 

De zeggenschap over het gebruik van het geïdentificeerd actief 
houdt in dat de huurder alle rechten heeft om de operationele 
activiteiten van het geïdentificeerd actief te bepalen zonder 
enige restricties van de verhuurder. Indien er contractuele res-
tricties aanwezig zijn, heeft de huurder niet de zeggenschap 
over het gebruik van het geïdentificeerd actief.
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Lee BV is een fabrikant met meer dan 1000 man personeel in dienst. Het aankomende jaar moet een gedeelte 
van het personeel veel reizen om leveranciers te vinden voor de productie van Lee BV. Lee BV wil de medewerkers 
graag een auto geven om ze te faciliteren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Lee BV heeft Leaseplan 
BV benaderd om 20 auto’s te leasen. Lee BV zal 20 auto’s leasen van Leaseplan BV met de volgende contractuele 
overeenkomsten:  

1.  Leaseplan BV is eigenaar van de 20 auto’s;  
2.  Leaseplan BV is verantwoordelijk voor het onderhoud van de auto’s; 
3. het is verboden om de auto’s buiten de Nederlandse landgrenzen te gebruiken;  

De contractduur is 5 jaar;
4. elke auto heeft een waarde van €25.000.
 
Gebaseerd op de contractuele overeenkomsten heeft de huurder geen zeggenschap over het gebruik van het 
geïdentificeerd actief. Er is een contractuele restrictie verbonden aan het gebruik van het geïdentificeerd actief. 
Het is verboden om de auto’s buiten de Nederlandse landsgrenzen te gebruiken. Gebaseerd op dit voorbeeld 
kan er worden geconcludeerd dat deze overeenkomst niet wordt geclassificeerd als lease. 

Voorbeeld A  
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Indien het contract een ‘geïdentificeerd’ actief bevat en de 
huurder het recht op gebruik van het geïdentificeerd actief heeft 
verkregen zal het contract een lease bevatten onder IFRS 16. 

De definities van finance lease en operating lease worden niet 
beïnvloed door IFRS 16. Finance lease wordt gedefinieerd als: 
‘Een leaseovereenkomst die vrijwel alle risico’s en voordelen 
verbonden met het eigendom van het onderliggend actief 
overdraagt. Operating lease wordt gedefinieerd als: ‘Een lease 
die niet nagenoeg alle risico’s en voordelen verbonden met het 
eigendom van het onderliggend actief overdraagt.’

Lease accounting short-term 
lease 
Onder IFRS 16 kunnen lease- en huurovereenkomsten met een 
leasetermijn van maximaal 12 maanden én die geen optie  
bevatten voor de koop van het onderliggend actief, aangemerkt 
worden als uitzondering. De huurder die gebruik maakt van 
deze uitzondering activeert geen schuld of actief op de balans 
met betrekking tot deze leaseovereenkomst. De huurder zal 
de kosten van de lease-betalingen geassocieerd met dit soort 
leases als kosten moeten verwerken op een straight-line basis 
of een systematische basis. Indien men ervoor kiest om deze 
uitzonderingen toe te passen is men verplicht om een aantal 
kwalitatieve en kwantitatieve toelichtingen op te nemen in de 
jaarrekening met betrekking tot de short-term leases. 

Lease accounting ‘low-value’ 
assets  
IFRS 16 optionele vrijstelling voor de huur van ‘low-value’ 
activa. De waardebepaling van actief is gebaseerd op de 
nieuwwaarde van het onderliggend actief. De vrijstelling is 
van toepassing indien de leases een nieuwwaarde hebben 
van maximaal US$5,000, alleen dan kan de lease worden 
geclassificeerd als een low-value actief. Dienovereenkomstig 
zullen leases van laagwaardige IT apparatuur, kantoorartikelen 
en meubilair als typische voorbeelden van low-value actief 
dienen, in tegenstelling tot leases van auto’s. Indien men ervoor 
kiest om deze uitzonderingen toe te passen hoeft men geen 
actief en schuld te activeren op de balans. 
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Kantoorartikelen, zoals computers, worden onder IFRS 16 geclassificeerd als ‘low-value’ actief.  IFRS 16 kent 
een optionele vrijstelling voor de huur van ‘low-value’ actief. Een huurder die gebruik maakt van deze optionele 
vrijstelling hoeft geen schuld of actief op te nemen op de balans met betrekking tot de leaseovereenkomst. 
Echter vallen voertuigen niet onder de reikwijdte van deze uitzondering. Voertuigen kunnen woorden 
geclassificeerd als short-term lease als het contract aan de vereisten van short term lease voldoet. 

Huurcontracten van gebouwen met een huurtermijn van 5 tot 10 jaar vallen onder de reikwijdte van IFRS 16. Er 
zijn twee criteria waaraan moet worden voldaan om te bepalen of de huurder zeggenschap over het gebruik van 
het geïdentificeerd actief heeft: 
•  het verkrijgen van alle economische voordelen die voortvloeien uit het gebruik van het geïdentificeerd actief; 

en 
•  zeggenschap over het gebruik van het geïdentificeerd actief. 
Indien er wordt voldaan aan de twee cumulatieve vereisten kan er worden geconcludeerd dat de overeenkomt 
een lease bevat. De huurder is verplicht om een schuld en een actief met betrekking tot de overeenkomst op te 
nemen op de balans. 

Voorbeeld B  

Voorbeeld C  

Accounting Benadering 
Op de ingangsdatum van de overeenkomst erkent de huurder 
een lease schuld en right-to-use actief op de balans. De 
schuld wordt bepaald aan de hand van de contante waarde 
van de toekomstige leasebetalingen. De leasebetalingen 
bevatten: vaste niet-opzegbare betaling voor het lease 
element, bepaalde soorten voorwaardelijke betalingen 
en betalingen die verschuldigd zijn in optionele verlengde 
termijnen die ‘redelijkerwijs zeker zijn’. Boetes met betrekking 
tot de beëindiging worden opgenomen als de leasetermijn 
weerspiegeld dat deze boetes in acht moeten worden genomen.  
De schuld met betrekking tot de lease omvat niet de volgende 
aspecten: 

1. betalingen voor niet-lease elementen (tenzij de praktische 
benadering wordt toegepast waarin afsplitsing van niet-
lease elementen niet wordt toegepast - zie hieronder);

2. betalingen in optionele verlengingsperioden tenzij 
uitbreiding is ‘redelijk zeker’;  

3.  toekomstige veranderingen in de variabele betalingen die 
afhankelijk zijn van een index of rate;  

4. variabele betalingen in verband met de toekomstige verkoop 
van de huurder of het gebruik van de onderliggende waarde. 
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+
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De eerste meting van het recht op gebruik van het 
geïdentificeerd actief is gebaseerd op de leaseverplichting 
aangepast voor: 

• vooruitbetaalde leasebetalingen;
• huurincentives ontvangen;
• eerste directe kosten; 
• een schatting van de verplichte kosten van de huurder;
• ontmantelen, verwijderen of het herstel van het 

onderliggende actief of omgeving. 

Het recht op  
gebruik actief

+

+

+

+

Aanvankelijke bedrag  
van de leaseverplichting

Lease betalingen aan 
verhuurder op of vóór 
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Leasevoordelen 

Initiële directe kosten 

Geschatte kosten voor het 
afvoeren en/of herstellen 

leaseobject

Wijzigingen in lease accounting 
voor de  lessor  
De vereisten onder IFRS 16 zijn vergelijkbaar aan de vereisten 
onder IAS 17. In het bijzonder.: 

• het onderscheid tussen financiële en operating leases  
wordt behouden;

• de definities van iedere lease-soort en de ondersteunende 
indicatoren van financiële lease, zijn gelijk aan IAS 17. 

• de basis van de accounting approach is vergelijkbaar, maar 
soms met verschillende of meer expliciete nadere toelichting 
op enkele gebieden.

Nieuwe Lease definitie 
Zoals eerder genoemd wijzigt de definitie van een lease onder 
IFRS 16. Volgens IFRS 16 wordt een lease gedefinieerd als: 
’een contract, of een deel van een contract, dat het recht op 
gebruik van een actief voor een periode van tijd in ruil voor een 
tegenprestatie bevat’. Een contract bevat een lease indien er 
spraken is van een ‘identificeerbaar’ actief en de huurder het 
recht op gebruik van het geïdentificeerd actief heeft verkregen.  

Onderverhuur
Een onderverhuring omvat het leasen van een al reeds 
geleased object aan een derde partij door de huurder van het 
actief. De initiële lease tussen de huurder en verhuurder blijft 
van kracht. Onder IFRS 16 krijgen onderverhuurders dezelfde 
behandeling als reguliere leases. De initiële lease en de 
onderverhuring worden gezien als twee aparte overeenkomsten 
die beide worden onderworpen aan het IFRS 16 model omtrent 
leases. IAS 17 geeft beperkte toelichting, maar in de praktijk 
classificeert de onderverhuurder de onderverhuring al op basis 
van kenmerken van het onderliggende actief. 

Lease modificaties 
IFRS 16 introduceert nieuwe richtlijnen omtrent lease wijziging 
voor de twee type leases: 

1. Modificatie van een finance lease:  
Een modificatie van een finance lease wordt administratief 
verwerkt als een aparte lease indien: 

• door de wijziging de reikwijdte van de leaseovereenkomst 
wordt vergroot door toevoeging van het recht op gebruik van 
één of meer onderliggende activa;  
en

• de vergoeding wordt verhoogd met een bedrag dat 
evenredig is met de standalone prijs voor de toegenomen 
omvang en de gemaakte aanpassingen. 

 
Als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, is de verwerking 
van de modificatie afhankelijk van de vraag of de lease, indien 
de nieuwe voorwaarden van de lease reeds bij aanvang van 
het contract golden, als een operating lease zou classificeren. 
Indien dit het geval is moet de verhuurder het gemodificeerde 
contract als een nieuw operating lease behandelen vanaf 
de modificatiedatum (het meten van de onderliggende 
waarde is gelijk aan de netto-investering in de oorspronkelijke 
huurovereenkomst onmiddellijk vóór de wijziging). Indien dit niet 
het geval is, is IFRS 9 met betrekking tot gewijzigde financiële 
activa van toepassing. 

2. Modificatie van een operating lease  
Een wijziging van een operating lease wordt verantwoord  
vanaf de wijzigingsdatum.

Variabele betalingen 
Conform IAS 17 maken voorwaardelijke huursommen géén 
deel uit van de ‘minimale huurbetalingen’ en worden deze 
transacties veelal uitgesloten uit de financiële lease schulden 
en activa. 
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Toelichtingen verhuurder 
Het doel van de toelichting voor verhuurders is om informatie 
te verschaffen aan de gebruikers van de jaarrekening waaruit 
blijkt welk effect de leases hebben op de financiële positie, 
financiële prestaties en cash flows van de verhuurder. IFRS 
16 vereist een verhuurder om kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie te verstrekken over de lease-overeenkomsten. 
Hierin worden de overwegingen die nodig waren om IFRS 
16 te implementeren in acht genomen en de respectievelijke 
bedragen die zijn opgenomen met betrekking tot de lease-en 
huurovereenkomsten. 

Verhuurders moeten een oordeel vormen over het juiste niveau 
van aggregatie of splitsing van toelichtingen, zodat op het 
juiste niveau zinvolle informatie wordt verstrekt, en niet wordt 
vertroebeld door onbelangrijke details of door het groeperen 
van items met verschillende kenmerken.  

IFRS 16 zal effect hebben op de verhuurder, maar 
deze wijzigingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van 
wijzigingen in verslaggeving voor huurders. De 
belangrijkste veranderingen ten opzichte van IAS 
17: 
•  nieuwe lease definitie
•  onderverhuur 
•  lease modificaties 
•  variabele betalingen 
•  toelichting verhuurder 

Voorbeeld D  

Onroerende goederen 
In het algemeen heeft de huurder het recht op exclusief gebruik 
van het actief en daarom het recht op vrijwel alle economische 
voordelen van het gebruik ervan. De huurder heeft ook in het 
algemeen het recht op het gebruik van de onderliggende actief, 
omdat de huurder besluit hoe en met welk doel het actief zal 
worden gebruikt. Leaseovereenkomsten met betrekking tot 
eigendommen bevatten vaak clausules waardoor de huurder 
wordt verplicht om het actief te onderhouden en de verhuurder 
in staat stelt om de staat van actief te inspecteren. Vanuit het 
perspectief van de huurder zal het contract een onderliggend 
‘identificeerbaar’ actief bevatten en heeft de huurder het 
recht verkregen op zeggenschap over het gebruik van het 
geïdentificeerd actief, de overeenkomst zal zodoende onder 
IFRS 16 een lease bevatten. 
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Geïdentificeerd actief 

Verkrijgt alle economische 
voordelen van het gebruik van 

het geïdentificeerde actief

Direct gebruik van de 
geïdentificeerde actief

Bevat een lease 

Alhoewel IFRS 16 nieuwe criteria biedt om te bepalen 
of een overeenkomst voldoet aan de definitie van een 
leaseovereenkomst, verwachten wij in de vastgoedwereld geen 
substantiële veranderingen. In het algemeen verwachten wij 
geen veranderingen met betrekking tot de lease classificatie. 
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Afsplitsing van niet-lease 
componenten
Sommige overeenkomsten bevatten naast de lease een 
overeenkomst om andere goederen of diensten te kopen 
of verkopen (niet-lease componenten). Deze niet-lease 
componenten worden geïdentificeerd en afgesplitst als 
afzonderlijk onderdeel van het lease-component. Onder IFRS 16 
is een praktische toepassing mogelijk die toestaat dat huurders 
een beleid kiezen om per categorie van het onderliggend actief 
zowel het lease-actief als de niet-lease componenten als één 
lease component te behandelen. Als huurders geen keuze in 
beleid maken om deze praktische toepassing te gebruiken, dan 
moeten zij de vergoeding opsplitsen in een lease-component 
en niet-leasecomponent(en), Als er geen waarneembare prijzen 
beschikbaar zijn, dan schatten de huurders deze prijzen met 
behulp van de beschikbare informatie. 

Van Dam vastgoed is een vastgoedonderneming 
gespecialiseerd in de verhuur van kantoorpanden 
in Amsterdam. Lee BV wil graag een nieuw 
kantoorgebouw huren in Amsterdam en 
benadert Van Dam vastgoed om een geschikt 
kantoorgebouw te vinden. Van Dam vastgoed 
heeft de perfecte locatie gevonden voor het 
nieuwe kantoorpand van Lee BV. Lee BV zal het 
kantoorpand van 500 m2 huren met de volgende 
huurvoorwaarden. 

1. Van Dam vastgoed is eigenaar van het 500 m2  
kantoorgebouw 

2. de maandelijkse betaling zal €25.000 zijn;  
3. de looptijd van het contract is 10 jaar; 
4.  Van Dam vastgoed is verantwoordelijk voor het 

onderhoud van het kantoorgebouw.  

Gebaseerd op deze huurvoorwaarden kan er 
worden geconcludeerd dat deze overeenkomst 
een niet-lease onderdeel bevat. Van Dam vastgoed 
is verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
gebouw. Lee BV kan dit contract opsplitsen in 
een lease onderdeel (de huur van het pand) en 
een niet-lease onderdeel (onderhoud van het 
pand). Huurders zijn verplicht om de betaling te 
alloceren tussen de lease-onderdelen en de niet-
lease onderdelen op basis van de standalone 
verkoopprijs. Huurders kunnen ook gebruik maken 
van een uitzondering op deze accounting policy 
door beide componenten te behandelen als één 
lease component. 

Voorbeeld E  
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Verhuurders zijn verplicht om IFRS 15 toe te passen om de  
vergoeding te alloceren tussen de lease en niet-lease 
componenten op basis van een relatieve standalone verkoopprijs. 

Betaling verhuurder  
Betalingen voor onderhoudsactiviteiten, met inbegrip van 
gemeenschappelijke ruimte onderhoud en andere goederen of 
diensten die overgedragen tot de huurder worden beschouwd 
als niet-lease componenten onder IFRS 16

IFRS 16 vereist dat verhuurders die rapporteren 
over vergoedingen die verband houden met 
diensten, voldoen aan de vereisten van IFRS 15.  Als 
voldaan wordt aan de uitzonderingscriteria met 
betrekking tot variabele vergoedingsallocatie zoals 
beschreven in IFRS 15, dan zal in veel gevallen de 
opbrengstverantwoording van veel operating lease 
regelingen en lease-gerelateerde opbrengsten 
overeenkomen met de huidige manier van 
verslaggeving.

Voorbeeld F 

Als een huurder vergoedingen aan (of bepaalde betalingen 
namens) de verhuurder maakt die betrekking hebben op 
het geleasede actief voor de activiteiten en kosten die 
geen overdracht van een goed of dienst aan de huurder 
(bijvoorbeeld belastingen) zijn, dan worden deze kosten onder 
IFRS 16 beschouwd als een onderdeel van de totale vergoeding 
welke toegewezen wordt aan de afzonderlijk geïdentificeerde 
onderdelen van het contract (dat wil zeggen de lease- en 
niet-lease componenten). Voor dergelijke betalingen die zijn 
toegewezen aan de lease-component moeten verhuurders 
beoordelen of de betalingen als vaste lease betalingen kunnen 
worden gezien of als variabele leasebetalingen. 

Accounting verhuurder 
IFRS 16 vereist dat de verhuurder operating leases 
verantwoordt met behulp van verslaggevingsregels die 
nagenoeg ongewijzigd zijn ten opzichte van IAS 17. Dit 
geldt ook voor financiële leases, voor verhuurders zijn de 
verslaggevingsregels met betrekking tot financiële leases 
nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van IAS 17. 

Als een gehuurd onroerend goed voldoet aan de definitie van 
een vastgoedbelegging, wordt onderverhuring geclassificeerd 
als een operating lease; wanneer de tussenliggende verhuurder 
het reële-waardemodel uit IAS 40 investment property toepast, 
vereist IFRS 16 dat de tussenliggende verhuurder het ‘right-of-
use’ actief waardeert volgens IAS40. Dit is een verandering in 
de huidige reikwijdte van IAS 40. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over IFRS 16? Neem dan contact 
op met uw adviseur of met Hanneke Knoop,  
Hoofd Bureau Vaktechniek Accountancy.

Accounting huurder 
Een huurder verantwoordt zowel een verplichting in verband 
met leasebetalingen als een actief die het recht reflecteert 
om het onderliggende actief te gebruiken (bijvoorbeeld een 
onroerend goed) tijdens de leaseperiode (dat wil zeggen de 
right-of-use actief). De verwerkingsmethode is hetzelfde als 
de verwerkingsmethode zoals eerder beschreven. Dezelfde 
uitzondering voor korte-termijn lease is mogelijk voor de huurder. 

Op dit ‘right-of-use’-actief zijn vervolgens de gebruikelijke 
impairmentregels zoals opgenomen in IAS 36 van 
toepassing. Bij de realiseerbare waarde wordt dan gekeken 
naar de bedrijfswaarde (en niet naar de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde).
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