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IFRS 9 : Financiële 
instrumenten

De IASB heeft een nieuwe richtlijn geïntroduceerd met betrekking 
tot de verslaggeving van financiële instrumenten. De huidige 
standaard (IAS 39) is volgens vele financiële instellingen moeilijk 
toepasbaar en te interpreteren.  Als gevolg hiervan heeft de IASB 
de IFRS 9 standaard geïntroduceerd om de verslaggeving van 
financiële instrumenten te vergemakkelijken. 

IFRS 9 is opgedeeld in drie hoofdonderdelen: 

1. Classificatie en waardering 
2. Impairment 
3.  Hedge Accounting

In dit memo zal er niet in worden gegaan op Hedge Accounting. 

1.  Classificatie van financiële 
instrumenten  

IFRS 9 maakt onderscheid tussen drie verschillende financiële 
instrumenten, namelijk schuldinstrumenten, derivaten en eigen-
vermogensinstrumenten. Schuldinstrumenten zijn contractuele 
verplichtingen van de uitgevende partij om de geldschieter 
in overeenstemming terug te betalen binnen een bepaalde 
looptijd en onder de contractuele voorwaarden, een voorbeeld 
hiervan is een obligatie. Derivaten zijn financiële contracten 
die hun waarde ontlenen aan één of meer onderliggende 
activa, een voorbeeld van een derivaat is een optie. De laatste 
categorie bestaat uit eigen-vermogensinstrumenten, dit zijn 
contracten die figureren als wettelijk erkend bewijs dat men 
eigendomsrechten bezit in een onderneming. Een voorbeeld 
van eigen-vermogensinstrumenten zijn aandelen.

1.1 Het business model 
Zoals eerder aan de orde is gekomen is de classificatie ge-
baseerd op het business model van de entiteit en de karak-
teristieken van de contractuele kasstomen van de financiële 
instrumenten. Met het business model wordt aangeduid wat de 
achterliggende strategie is achter het aanwenden of aanhou-
den van de financiële instrumenten. Hier wordt onderscheid 
gemaakt in drie verschillen categorieën. 

• aanhouden om de contractuele kasstromen te innen 
• aanhouden om de contractuele kasstromen te innen  

en te verkopen 
• overige strategieën 

Het eerste business model is gebaseerd op het verwerven of  
aanhouden van financiële instrumenten om de contractuele 
kasstromen te innen. Financiële instrumenten zorgen bij de uit-
gevende partij voor financiële verplichtingen, zoals het betalen 
van rente, en bij de kopende partij tot een financieel actief. Dit 
business model is gebaseerd op het aanhouden van financiële 
instrumenten om de rentebetalingen en de uiteindelijke hoofd-
som aan het einde van de contractuele looptijd te ontvangen. 
Dit business model is alleen van toepassing op schuldinstru-
menten. 

Het tweede business model is gebaseerd op het verwerven 
van financiële instrumenten om de contractuele kasstromen te 
innen en vervolgens het actief te verkopen. Binnen dit business 
model staat de verwerving van de contractuele kasstromen 
tevens centraal. Het enige verschil ten opzichte van het eerste 
business model is dat men overgaat tot verkoop van het 
financieel instrument. Dit business model is eveneens alleen van 
toepassing op schuldinstrumenten.

Het laatste business model wordt gedefinieerd als overige 
strategieën. De eerder genoemde business modellen waren 
alleen van toepassing op schuldinstrumenten. Deze laatste 
categorie is toegespitst op de strategie achter het verwerven 
van derivaten en eigen-vermogensinstrumenten. Bij eigen-
vermogensinstrumenten speelt de strategie een grote rol bij de 
waardering. Hier wordt vooral gekeken voor welk doel de eigen-
vermogensinstrumenten worden verworven en aangehouden: 
voor verhandeling op de beurs, of om een eigen belang in een 
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De eerste waarderingsgrondslag is op basis van de geamorti-
seerde kosten, dit is het bedrag waarvoor een actief of verplich-
ting bij de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen 
verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of ver-
minderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumu-
latieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en 
het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen 
(direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens 
bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. De tweede 
waarderingsgrondslag is de reële waarde met waardeverande-
ringen in het eigen vermogen (other comprehensive income). 
De IASB definieert de reële waarde in de IFRS 13 standaard als: 
‘De prijs die zou worden ontvangen bij verkoop van een actief of 
betaald bij overdracht van een verplichting in een regelmatige 
transactie tussen marktdeelnemers op de waarderingsdatum.’ 
De wijzigingen van de reële waarden worden verwerkt in ‘other 
comprehensive income.’

De laatste waarderingsgrondslag is de reële waarde 
met waardeveranderingen in het resultaat (winst- en 
verliesrekening). Binnen deze waarderingsgrondslag 
is de definitie uit IFRS 13 met betrekking tot de reële 
waarde tevens van kracht. Het enige verschil met de 
vorige waarderingsgrondslag is dat de verwerking van 
waardeveranderingen plaatsvindt in het resultaat.

2.1 Het IFRS 9 Framework 
De classificatie van financiële instrumenten heeft invloed op de 
waardering van financiële instrumenten voor de verslaggeving. 
Op basis van de vereisten uit IFRS 9 is er een framework 
gemaakt om de classificatie van financiële instrumenten te 
linken aan de bijbehorende waarderingsgrondslag. In figuur 1 
wordt het framework geïllustreerd in een beslissingsdiagram. 

onderneming te hebben. Binnen dit laatste business model zijn 
er talloze strategieën mogelijk.

1.2 De SPPI test 
Het managementteam moet bepalen of het financieel instrument 
kasstromen genereert die uitsluitend betalingen van de hoofd-
som en rente zijn. Dit doet men aan de hand van de SPPI test, 
deze test is een complex framework om te bepalen of de gege-
nereerde kasstromen uitsluitend worden veroorzaakt door beta-
lingen van de hoofdsom en rente. IFRS 9 heeft een definitie voor 
zowel de hoofdsom als interest opgenomen, zodat men een dui-
delijke richtlijn heeft om de SPPI test toe te passen op casussen. 

De hoofdsom wordt gedefinieerd als: ‘De reële waarde van het 
financieel instrument op het moment van erkenning. Alhoewel, 
de hoogte van de hoofdsom kan veranderen in de loop van de 
levensduur van het financieel instrument’. Rente wordt gede-
finieerd als: ‘De compensatie voor de tijdswaarde van geld en 
kredietrisico’s. Alhoewel, interest ook de vergoeding van andere 
basisrisico’s voor leningen en kosten geassocieerd met het be-
houden van financiële instrumenten bevat, alsmede de  
winstmarge.’ 

2.  Waardering van financiële 
instrumenten 

IFRS 9 erkent drie verschillende waarderingsgrondslagen voor 
financiële instrumenten. Deze grondslagen bepalen de waarde 
van de financiële instrumenten op de balans. 

• geamortiseerde kostprijs 
• reële waarde met waardeveranderingen in het eigen 

vermogen (other comprehensive income) 
• reële waarde met waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening. 

Figuur 1: Framework classificatie en waardering financiële instrumenten IFRS 9
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2.1.1 Schuldinstrumenten 
Schuldinstrumenten worden onderworpen aan twee testen, als 
eerste zal de classificatie van het business model plaatsvinden. 
Hier wordt gekeken wat de achterliggende strategie is van de 
verwerving van de schuldinstrumenten. De schuldinstrumenten 
kunnen worden aangehouden om de contractuele kasstromen 
te innen of kunnen worden aangehouden om de contractuele 
kasstromen te innen en te verkopen. Indien dit het geval is 
wordt de SPPI-test uitgevoerd om te kijken of de gegenereerde 
kasstromen uitsluitend worden veroorzaakt door betalingen 
van de hoofdsom en rente. Afhankelijk van het business model, 
de uitkomst van de SPPI-test en de aanwezigheid van opties 
die tegen de reële waarde moeten worden gewaardeerd zal 
de geamortiseerde kostprijs methode of de reële waarde me-
thode moeten worden toegepast. In de scope van IFRS 9 is de 
waarderingsgrondslag van schuldinstrumenten op basis van de 
geamortiseerde kosten of de reële waarde met waardeveran-
deringen in het eigen vermogen (other comprehensive income) 
van toepassing voor het Expected Credit Loss-model dat in 
hoofdstuk 4 aan de orde komt.

2.1.2  Derivaten  
Derivaten worden per definitie altijd gewaardeerd tegen de 
reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat (winst- 
en verliesrekening). 

2.1.3  Eigen-vermogensinstrumenten 
De eigen-vermogensinstrumenten kunnen gewaardeerd 
worden tegen de reële waarde met waardeveranderingen 
in het resultaat (winst- en verliesrekening) of tegen de reële 
waarde met waardeveranderingen in het eigen vermogen 
(other comprehensive income). De waarderingsmethode is 
afhankelijk van de vraag of de eigen-vermogensinstrumenten 
worden aangehouden ten behoeve van de handel. Indien 
de eigen-vermogensinstrumenten niet worden verworven 
of aangehouden ten behoeve van de handel wordt er 
gekeken of de reële waarde met waardeveranderingen in 
het eigen vermogen (other comprehensive income) van 
toepassing is. Is dit niet het geval, dan moeten de eigen-
vermogensinstrumenten worden gewaardeerd tegen de reële 
waarde met waardeveranderingen in het resultaat (winst- en 
verliesrekening). 

3.  Verschillenanalyse 
classificatie en waardering 
van financiële instrumenten 
IAS 39 en IFRS 9

Accounting grondslagen voor financiële instrumenten kent 
grote verschillen door de invoering van de IFRS 9 standaard. In 
dit hoofdstuk komt de oude IAS 39 standaard aan bod en wordt 
er een vergelijking gemaakt met de nieuwe IFRS 9 standaard 
met betrekking tot de classificatie en waardering van financiële 
instrumenten. De verschillen met betrekking tot de classificatie 
en waardering van financiële instrumenten tussen deze twee 
standaarden worden uitvoerig behandeld. 

3.1 Classificatie en waardering van financiële 
instrumenten onder IAS 39 
IAS 39 maakt onderscheid tussen financiële instrumenten die 
onderdeel zijn van de handelsportefeuille (held for trading) en 
financiële instrumenten die hier geen onderdeel van uitmaken. 
Indien de financiële instrumenten geen onderdeel uitmaken van 
de handelsportefeuille vindt er een classificatie plaats naar vier 
verschillende soorten financiële instrumenten. IAS 39 kent net 
zoals IFRS 9 drie verschillende waarderingsgrondslagen voor 
financiële instrumenten. 

3.1.1 Classificatie van financiële instrumenten onder IAS 39 
De classificatie van financiële instrumenten onder IAS 
39 start bij de handelsportefeuille (held for trading) test. 
Indien het financieel instrument geen deel uitmaakt van de 
handelsportefeuille kunnen de financiële instrumenten worden 
onderverdeeld in de volgende vier categorieën. 

• Available-for-sale 
• Loans and receivables 
• Held-to-maturity 
• Fair value option 

Onder de ‘available-for-sale’ categorie vallen alle financiële 
instrumenten die zijn verworven met als doel deze financiële 
instrumenten direct beschikbaar te stellen voor de verkoop. 
Onder deze categorie kunnen alle soorten financiële 
instrumenten vallen met uitzondering van derivaten. 
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Onder de tweede categorie vallen financiële instrumenten met 
een vaste of bepaalbare betaling die niet op een actieve markt 
zijn genoteerd. Leningen en vorderingen die geen significant 
deel van de initiële investering van de houder zijn worden 
geclassificeerd als ‘available-for-sale’ instrumenten en niet als 
‘loans and receivables’. Dit is de enige uitzondering op deze 
classificatie. 

‘Held-to-maturity’ financiële instrumenten zijn instrumenten 
die aangehouden worden tot het einde van de looptijd. 
De onderneming is van plan en in staat om de financiële 
instrumenten aan te houden tot de vervaldag om zodoende 
alle contractuele kasstromen te verzamelen, zoals rente en de 
hoofdsom. 

De laatste categorie is de ‘fair value option’ die bestaat uit 
alle financiële activa die worden gewaardeerd tegen de reële 
waarde met verwerking van waardeveranderingen in het 
resultaat (winst- en verliesrekening), een voorbeeld hiervan zijn 
derivaten.

3.1.2  Waardering van financiële instrumenten onder IAS 39 
IAS 39 kent drie verschillende waarderingsgrondslagen voor 
financiële instrumenten. Deze grondslagen bepalen de waarde 
van de financiële instrumenten op de balans. 

• geamortiseerde kostprijs 
• reële waarde met waardeveranderingen in het eigen 

vermogen (other comprehensive income) 
• reële waarde met waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening. 

In paragraaf 2.1 zijn alle waarderingsgrondslagen toegelicht. 
Aangezien IAS 39 geen afwijkingen kent ten opzichten van IFRS 
9 zullen de waarderingsgrondslagen niet opnieuw worden 
toegelicht.

3.1.3  Het IAS 39 Framework 
Het IAS 39 framework is in tegen stelling tot het IFRS 9 
framework minder complex. In dit framework worden de diverse 
categorieën gelinkt aan de waarderingsgrondslagen. Dit heeft 
uiteindelijk invloed op de balans en de resultaatbepaling. 
In figuur 2 wordt het framework geïllustreerd in een 
beslissingsdiagram.

Figuur 2: Framework classifi catie en waardering fi nanciële instrumenten IAS 39
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IAS 39 maakt onderscheid tussen financiële instrumenten 
die onderdeel zijn van de handelsportefeuille en financiële 
instrumenten die daar geen onderdeel van uitmaken. 
Financiële instrumenten die daar geen onderdeel 
van uitmaken worden verdeeld in vier verschillende 
categorieën. Financiële instrumenten die behoren tot de 
categorieën ‘loans and receivable’s en ‘held-to-maturity’ 
worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Financiële instrumenten die behoren tot de categorie 
‘available-for-sale’ worden gewaardeerd tegen de reële 
waarde met waardeveranderingen in het eigen vermogen 
(other comprehensive income). Tot slot worden financiële 
instrumenten die behoren tot de categorie ‘fair value option’ 
en de financiële instrumenten die onderdeel uitmaken van de 
handelsportefeuille gewaardeerd tegen de reële waarde met 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. 

3.2  IAS 39 versus IFRS 9 
IAS 39 en IFRS 9 verschillen voornamelijk in de classificering 
van financiële instrumenten, de waarderingsgrondslagen 
verschillen niet. Door de verschillen in de classificatie, verschilt 
het framework van de modellen significant.

IAS 39 IFRS 9

Toetsing 1. Handelsportefeuille 
test

1. Business model test
2. De SPPI test

Categorieën 
fi nanciële 
instrumenten

1. Available-for-sale
2. Loans and receivables
3. Held-to-maturity
4. Fair value option

1. Schuldinstrumenten
2. Derivaten
3. Eigen-vermogens-

instrumenten

Waarderings-
grondslagen

1. Geamortiseerde 
kostprĳ s

2. Reële waarde met 
waardeveranderingen 
in het eigen vermogen

3. Reële waarde met 
waardeveranderingen 
in het resultaat

1. Geamortiseerde 
kostprĳ s

2. Reële waarde met 
waardeveranderingen 
in het eigen vermogen

3. Reële waarde met 
waardeveranderingen 
in het resultaat

Figuur 3: IAS 39 en IFRS 9 verschillen classifi catie en waardering

3.2.1 Classificatie van financiële instrumenten 
Onder IFRS 9 worden alle financiële instrumenten als 
eerst onderverdeeld in drie verschillende categorieën 
namelijk, schuldinstrumenten, derivaten en eigen-
vermogensinstrumenten. Onder IAS 39 wordt er eerst 
onderscheid gemaakt tussen financiële instrumenten die 
onderdeel uitmaken van de handelsportefeuille en financiële 
instrumenten die hier geen onderdeel van uitmaken. 

IFRS 9 onderwerpt de schuldinstrumenten aan twee testen 
om te bepalen welke waarderingsgrondslag van toepassing is 
voor de schuldinstrumenten. IAS 39 onderwerpt geen enkele 
categorie aan een test, maar kent wel een sub-categorisatie 
voor financiële instrumenten die geen deel uitmaken van 
de handelsportefeuille. Deze categorie wordt namelijk 
onderverdeeld in de eerder genoemde categorieën: available-
for-sale, loans and receivables, held-to-maturity en fair value 

option. Elke sub-categorie kan worden gekoppeld aan een 
waarderingsgrondslag. 

De testen onder IFRS 9 brengen een zekere mate van 
subjectiviteit met zich mee, vooral bij de SPPI test. Het 
managementteam moet namelijk bepalen of het financiële 
instrument kasstromen genereert die uitsluitend betalingen van 
de hoofdsom en rente zijn. Er ontstaat zodoende een speelveld 
voor earnings management. IAS 39 kent deze mate van 
subjectiviteit echter niet, elke categorie wordt enkel verbonden 
aan een waarderingsgrondslag. 

3.2.2  Waardering financiële instrumenten 
Onder IFRS 9 en IAS 39 worden er drie verschillende waarde-
ringsgrondslagen gebruikt. De waarderingsgrondslagen die 
worden gehanteerd zijn geamortiseerde kostprijs, reële waarde 
met waardeveranderingen in het eigen vermogen (other com-
prehensive income) en reële waarde met waardeveranderingen 
in de winst- en verliesrekening. Er zijn geen verschillen in de defi-
nities van de waarderingsgrondslagen tussen IAS 39 en IFRS 9. 

4.  Bijzondere waardeverminde-
ringen van financiële instru-
menten 

De publicatie van IFRS 9 zorgde voor een vernieuwing van de 
omgang met de bijzondere waardervemindering van financiële 
instrumenten. De nieuwe standaard introduceert een nieuw 
model voor het verantwoorden van kredietverliezen, namelijk 
het Expected Credit Loss-model. Dit model verplicht bedrijven 
onmiddellijk een kredietverlies of -voorziening op te nemen bij 
het ontstaan van financiële activa.

4.1  Expected Credit Loss-model 
In het nieuwe model kunnen drie stadia worden onderscheiden.  
Direct bij het uitgeven van krediet wordt een kredietverlies of 
-voorziening opgenomen ter hoogte van het verwachte verlies 
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in de eerste twaalf maanden van de looptijd van de lening 
(stadium 1). Als later blijkt dat het kredietrisico significant is 
toegenomen sinds de opname, wordt het verlies verhoogd 
met de verwachte verliezen op basis van de gehele resterende 
looptijd (stadium 2). Dit geldt overigens niet als het kredietrisico 
na de significante stijging alsnog relatief laag is. Pas wanneer 
er objectief bewijs voorhanden is van een opgetreden 
waardevermindering, begeeft het activum zich in stadium 
3. Verder geldt dat in stadia 1 en 2 de interestopbrengsten 
worden berekend over de bruto boekwaarde, dat wil zeggen de 
boekwaarde zonder aftrek van de kredietvoorziening, terwijl in 
stadium 3 wordt uitgegaan van de netto boekwaarde.

4.1.1  Verwachte kredietverliezen 
Het verwachte verlies omvat de contante waarde van alle 
financiële tekortkomingen gedurende de looptijd van een 
lening. Het verwachte verlies in de eerste twaalf maanden na 
de verslaggevingsperiode (stadium 1) houdt niet de verwachte 
financiële tekortkomingen in die maanden in, maar het 
gewogen gemiddelde van het totale verlies over de resterende 
looptijd bij een default met als gewicht de kans dat zo’n default 
in de komende twaalf maanden plaatsvindt. Het verwachte 
verlies over de resterende looptijd behelst de verwachte 
contante waarde van verliezen als gevolg van een default 
gedurende de looptijd. Het gaat ook hier om het gewogen 
gemiddelde met ditmaal als gewicht de kans op default 
gedurende de gehele resterende looptijd van de lening. Het 
verlies is het verschil tussen de contractueel overeengekomen 
kasstromen en de daadwerkelijk te verwachten kasstromen. 
Concreet dienen entiteiten bij het bepalen van het verwachte 
kredietverlies de volgende zaken in overweging te nemen: 

1.  gewogen gemiddelde van mogelijke uitkomst 
2.  de tijdswaarde van geld 
3.  redelijke en gedragen informatie die beschikbaar is ‘without 

undue cost or effort’ 

Het eerste punt  dat hierboven al is aangestipt moet ervoor 
zorgen dat de kredietverliezen een genuanceerd beeld 
geven van de financiële positie van een bedrijf door zowel 
de kans dat er een verlies optreedt als de kans dat er geen 
verlies optreedt tot uitdrukking te brengen. Het tweede 
punt  is ook al kort benoemd en vereist dat de verwachte 
kredietverliezen worden verdisconteerd zodat in het 
jaarverslag de contante waarde wordt opgenomen. Het 
laatste punt  benadrukt vooral dat bedrijven moeten kijken 
naar alle beschikbare relevante informatie omtrent historische, 
huidige en toekomstige gebeurtenissen voor het bepalen van 
verwachte kredietverliezen. Volgens IFRS 9 moeten bedrijven 
ook voorspellingen over toekomstige omstandigheden (te 
denken valt aan Brexit) in overweging nemen bij het bepalen 
van kredietverliezen. Naarmate gebeurtenissen verder in de 
toekomst liggen, zullen berekeningen minder gebaseerd zijn 
op gedetailleerde informatie. Er wordt van bedrijven niet 
verwacht dat zij ingewikkelde en dure systemen optuigen om 
op zoek te gaan naar relevante informatie, maar informatie 

uit risicomanagementsystemen en informatie die beschikbaar 
is voor financiële verslaggeving wordt wel geacht te worden 
geëvalueerd. 

4.1.2 Significante stijging van het kredietrisico 
Een vordering verschuift van stadium 1 naar stadium 2 wanneer 
er sprake is van een significante stijging van het kredietrisico 
en er na deze stijging geen sprake meer is van een laag 
kredietrisico. De standaard specificeert niet wanneer er sprake 
is van een significante stijging van het kredietrisico. De praktijk 
zal moeten uitwijzen hoe bedrijven hier mee omgaan. Bedrijven 
mogen verschillende methoden gebruiken om te beoordelen of 
er een stijging van het kredietrisico heeft plaatsgevonden. Wel 
moeten bedrijven hun beoordeling in het jaarverslag toelichten 
aan de hand van (veranderingen in) aannames en schattingen. 
Ook hier geldt dat entiteiten alle redelijke en gedragen 
informatie die zonder het maken van buitensporige kosten en 
zonder het leveren van overdreven inspanningen beschikbaar 
komt, moeten gebruiken bij het maken van hun afweging. In 
principe moet per financieel instrument individueel worden 
bekeken of er sprake is van een significante stijging van het 
kredietrisico, maar soms is het nodig financiële instrumenten 
te groeperen indien er indicaties zijn dat er sprake is van een 
verslechtering van het kredietrisico die (nog) niet aan één 
bepaald instrument kan worden toegeschreven. Te denken valt 
aan een verslechtering van de economie in een bepaalde regio 
waarvan de gevolgen voor individuele instrumenten nog niet 
zijn te overzien. 

De IASB heeft zich niet willen vastbijten op een percentage 
voor het beantwoorden van de vraag wanneer een stijging 
significant is, omdat dit zou betekenen dat alle entiteiten 
gebruik zouden moeten maken van een methode die de kans 
op default berekent aan de hand van een percentage. De 
IASB heeft bedrijven uitdrukkelijk vrij willen laten ook andere 
methoden te gebruiken. Om te bepalen of er sprake is van een 
significante stijging dient in ieder geval gekeken te worden naar 
het kredietrisico bij het uitgeven van de lening en de resterende 
looptijd van de lening. Wat betreft de resterende looptijd geldt 
immers dat wanneer het kredietrisico van een lening met een 
verwachte looptijd van dertig jaar naarmate de tijd verstrijkt 
gelijk blijft, gesteld kan worden dat er sprake is van een stijging 
van het kredietrisico. 

Een significante stijging van het kredietrisico ziet niet op de 
kans op verlies, maar op de kans op default. Dit onderscheid 
is voornamelijk van belang bij leningen ten behoeve waarvan 
zekerheidsrechten zijn gevestigd. Wanneer een schuldenaar 
een hypothecaire lening niet meer terugbetaalt, maar de 
schuldeiser door verkoop van het onderpand alsnog de 
volledige hoofdsom zou kunnen ophalen, verschuift deze lening 
alsnog van stadium 1 naar stadium 2. Er wordt echter wel 
rekening gehouden met een onderpand voor het bepalen van 
de hoogte van het verwachte kredietverlies. Indien de verwachte 
opbrengsten van de verkoop van een onderpand de vordering 
overstijgen, zal het verwachte verlies nihil zijn. 
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Los van de manier waarop bedrijven een significante stijging 
van het kredietrisico bepalen, geldt de aanname dat er in ieder 
geval sprake is van een significante stijging van het kredietrisico 
indien een betaling dertig dagen overtijd is. De IASB heeft 
hiermee willen voorkomen dat bedrijven alsnog terugvallen op 
het oude Incurred Loss-model indien een significante stijging 
van het kredietrisico niet op een goedkope en eenvoudige wijze 
is te bepalen. Bedrijven kunnen de aanname weerleggen indien 
zij met bewijzen kunnen aantonen dat er geen sprake is van een 
stijging in het kredietrisico ondanks het uitblijven van betalen. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het uitblijven van 
een betaling het gevolg is van een administratieve fout.

5. Verschillenanalyse bijzondere 
waardeverminderingen IAS 39 
en IFRS 9 
In dit korte hoofdstuk worden de verschillen met 
betrekking tot IFRS 9 en IAS 39 voor wat betreft bijzondere 
waardeverminderingen nader uiteengezet. 

5.1 Incurred loss-model 
Onder IAS 39 wordt gebruikgemaakt van het ‘incurred loss-
model’, dat wil zeggen dat kredietverliezen pas worden 
verantwoord als ze zijn opgetreden. Meer specifiek worden 
verliezen alleen verantwoord indien er objectief bewijs is voor 
een bijzondere waardevermindering als gevolg van één of 
meerdere gebeurtenissen die zich na de initiële balansopname 
hebben voltrokken en een op betrouwbare wijze te schatten 
effect hebben op de toekomstige kasstromen. Verliezen die 
kunnen worden toegeschreven aan toekomstige gebeurtenissen 
mogen ondanks hun waarschijnlijkheid niet worden erkend. 
Onder IAS 39 mag alleen worden gekeken naar historische 
gegevens om de effecten op huidige leningen weer te geven. 
De nieuwe IFRS standaard is een reactie op de kritiek dat dit 
oude model te veel op het verleden zou zijn gericht en daarmee 

leidt tot het te laag en te laat nemen van kredietverliezen. 
Deze kritiek kwam met name naar voren in de nasleep van 
de financiële crisis. Ten opzichte van IAS 39 is IFRS 9 meer op 
de toekomst gericht: IAS 39 gaat vooral uit van historische 
informatie, terwijl bij IFRS 9 ook toekomstige informatie expliciet 
wordt meegenomen bij het berekenen van kredietverliezen. 

Verder gelden onder IAS 39 verschillende manieren voor het 
berekenen van de hoogte van een bijzonder waardeverlies 
voor financiële activa die worden gewaardeerd tegen de 
(geamortiseerde) kostprijs en activa die worden gewaardeerd 
tegen de reële waarde. Voor financiële activa die worden 
gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs geldt dat 
voor het berekenen van de hoogte van de waardevermindering 
wordt uitgegaan van het verschil tussen de boekwaarde 
en de contante waarde van de geschatte toekomstige 
kasstromen. De initieel bepaalde effectieve rente fungeert 
in dat geval als verdisconteringsvoet. Voor het bepalen van 
het bijzonder waardeverlies van een financieel activum dat 
gewaardeerd wordt tegen de reële waarde wordt uitgegaan 
van de reële waarde op het moment van rapporteren. In de 
nieuwe standaard is een uniform model opgenomen dat wordt 
toegepast op alle financiële instrumenten waar bijzondere 
waardeverminderingen voor worden gerapporteerd.

IAS 39 IFRS 9

Model Incurred Loss-model Expected Credit Loss-model

Wanneer 
wordt verlies 
erkend?

Wanneer er 
objectief bewĳ s is 
voor een bĳ zondere 
waardevermindering

Direct bĳ  het ontstaan van 
het fi nancieel activum en bĳ  
een signifi cante stĳ ging van 
het kredietrisico

Welke 
informatie 
wordt 
meegenomen 
bĳ  het bepalen 
van verlies?

Historische 
gebeurtenissen
Huidige gebeurtenissen

Historische gebeurtenissen
Huidige gebeurtenissen
Toekomstige gebeurtenissen

Hoeveel verlies 
wordt erkend?

Het opgelopen verlies Stadium 1: Het verwachte 
verlies keer de kans op 
default in de komende 12 
maanden

Stadium 2 & 3: Het 
verwacht verlies keer de 
kans op default tĳ dens de 
resterende looptĳ d

Figuur 3: Overzicht verschillen IAS 39 en IFRS 9 bĳ  bĳ zondere waardeverminderingen 

Meer weten? 

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