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Stellingen behorende bij het proefschrift `Geschillen in de jaarrekening’ van
Han Scholten
1. De waardering van onzekere verplichtingen in verband met claims, juridische
geschillen en rechtsgedingen in de jaarrekening moet niet worden verward
met schattingen van onzekere verplichtingen in het kader van een due
diligence onderzoek bij overdracht van de onderneming.
2. De waarschijnlijke kans-eis van IAS 37 is in de praktijk een belangrijke
drempel bij de vorming van een voorziening die niet mag worden afgeschaft.
3. De manier waarop Aalbers Industries NV in de jaarrekeningen 2010 tot en
met 2012 verslag heeft gelegd van in geschil zijnde kartelboetes kan als goed
voorbeeld dienen voor de verslagleggingspraktijk.
4. De Richtlijn en het model inzake het afgeven van verklaringen door advocaten
en notarissen ten behoeve van accountants (lawyer’s letter) dienen te worden
gewijzigd naar het voorbeeld van de ABA: een advocaat dient onderbouwd
antwoord te geven op de vraag naar de proceskansen als de kans op
veroordeling van de cliënt tot schadevergoeding kleiner is dan 10% of groter
is dan 90%.
5. De rechter dient voor de interpretatie van IAS/IFRS aan te sluiten bij de
Engelstalige tekst in plaats van de in het Nederlands vertaalde tekst.
6. Het arrest van Hoge Raad 8 mei 1957, BNB 1957/208, dient internationaal tot
voorbeeld te worden gesteld voor een wenselijke verhouding tussen de
civielrechtelijke en de fiscale winst.
7. Het Besluit fiscale grondslagen dient het begrip “fiscale winst” tot
uitgangspunt te nemen in plaats van “belastbare winst”.
8. De voorschriften rond voorzieningen in het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten zijn verouderd en moeten worden
aangepast aan titel 9 boek 2 BW.
9. Beheer van derdengelden door een Stichting derdengelden verdient vanuit
comptabel oogpunt voorkeur boven een kwaliteitsrekening.
10. De uitspraak van Hoge Raad 16 december 1959, BNB 1960/34 lijkt
gebaseerd op een gerechtelijke dwaling.
11. Het “pay as you go” beginsel wordt in de erfbelasting bij het overlijden van de
eerste partner te letterlijk genomen.
12. De vereniging Gas(t)vrij Terschelling is een voorbeeld van geslaagd
burgerinitiatief, maar had overbodig behoren te zijn gezien de natuurbelangen
ter plaatse van de beoogde winningslocaties.

