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'IFRS 9-regels worden onverantwoord opgerekt'
De IFRS 9-regels worden vanwege de coronacrisis minder streng gehanteerd, wat het risico op een
nanciële crisis doet toenemen.
Dat betogen Aziz el Barnoussi en Ferdy van Beest, specialisten in nanciële verslaggeving bij de Nyenrode Business
Universiteit, in het Financieele Dagblad. El Barnoussi en Van Beest vinden dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de
Europese nanciële toezichthouders zoals Esma en Eba "met vuur spelen" door minder streng toe te zien op de
naleving van IFRS 9.
De ECB en andere centrale banken zouden kredietverstrekkers momenteel aansporen om pessimistische prognoses af
te zwakken. El Barnoussi bestempelt dat als het "onverantwoord oprekken" van IFRS 9. Dick Korf, partner en IFRSadviseur bij KPMG, zegt tegen het FD wel begrip te hebben voor de centrale banken en toezichthouders, omdat
niemand weet of er een zware recessie aankomt en banken daardoor er veel slechter voor komen te staan dan nodig
wanneer zij van te sombere scenario's uitgaan. Eerder deed Korf op Accountant.nl al een oproep aan banken,
toezichthouders en accountants om hun verantwoordelijkheid te nemen binnen het nanciële systeem.
Volgens de Nyenrode-experts biedt IFRS 9 juist de mogelijkheid om met meerdere scenario's rekening te houden,
omdat de regels het mogelijk maken voor banken om krediet in drie niveaus te verdelen, uiteenlopen van zeer risicovol
krediet tot weinig risico. Afhankelijk van hoe de economie zich ontwikkelt kunnen banken hun kredieten naar andere
niveaus verschuiven.

FD-artikel 'De boekhoudregel tegen een crisis, moet buigen voor de crisis'
Aziz el Barnoussi 'Chaostheorie; hoe vleermuizensoep de (C)ECL-benadering onder druk heeft gezet'
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Brusselse coulance voor coronastaatssteun in juli
voorbij
Aan de ruimte die de Europese Commissie biedt voor coronasteun aan
bedrijven komt komende zomer echt een einde. De staatssteunregels worden
niet langer opgeschort... 
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ING: horeca maakt dit jaar grote inhaalslag van
coronacrisis
De horeca gaat dit jaar een grote inhaalslag maken van de coronapandemie,
toen cafés en restaurants tijdens de lockdowns gesloten bleven. 
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11 april 2022

KVK: minder startende, meer stoppende
ondernemers
Het aantal startende ondernemers lag vorige maand een stuk lager dan een
jaar eerder. Het ging om een afname van 8 procent, meldt de Kamer van
Koophandel. Het aantal... 
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Kabinet wil geen generieke overheidssteun meer bij
aanpak corona
Bij mogelijke nieuwe maatregelen tegen corona wil het kabinet niet opnieuw
generieke overheidssteun geven. Alleen bij het zwaarste scenario en als
bedrijven volledig... 
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Concept 'Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan' naar
Tweede Kamer
Het kabinet heeft een eerste concept van het Nederlandse Herstel- en
Veerkrachtplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn bijna veertig
plannen voor hervormingen... 

