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Betreft: Reactie RJ
ing

Geachte Raad,
Naar aanleiding van de ontwerprichtlijn nalatenschappen betreffende de RJ uiting 2020-10, ontvangt u
bijgaand onze reactie.
KWF heeft in het boekjaar 2019 de stelselwijziging doorgevoerd en de waarderingsgrondslagen aangepast.
Deze wijziging heeft forse impact gehad op de baten en inrichting van ons proces. Derhalve achten wij een
nieuwe wijziging van moment van waarderen zeer ongewenst en wel om de volgende redenen:
•
•

•
•

•

Deze wijziging wijkt af van het principe van fair value;
Uit hetgeen de RJ voorstelt, zou geïnterpreteerd kunnen worden dat de algemene verwerkingscriteria van baten,
simultaan met die van de verwerking van activa, niet van toepassing zijn (namelijk, het verwerken van de bate als het
waarschijnlijk is dat deze wordt ontvangen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld);
Latere waardering geeft ons later inzicht in omvang van het resultaat en vermogen;
Wij zijn, met de herinrichting van ons proces, goed in staat om eerder dan akte van verdeling, namelijk rondom
beneficiaire aanvaarding, een betrouwbare financiële inschatting te maken van de aan ons toevertrouwde
nalatenschappen. Gedurende het verdere proces herwaarderen wij de nalatenschap indien nodig;
De voorgestelde wijziging, geeft -wederom- een (éénmalig) effect op de baten en het vermogen, in dit geval negatief.
Het behoeft geen uitleg dat in de huidige omstandigheden waarbij KWF een fors verlies aan inkomsten heeft, dit
uitermate onwenselijk is en daarbij ook lastig uit te leggen aan onze achterban/publiek.

Wellicht ten overvloede, informeer ik u dat KWF zo’n 800 tot 1000 nieuwe dossiers per jaar behandelt met
bijbehorende baten van tussen de 35 en 40 mln euro per jaar. Een wijziging, wellicht voor andere partijen
klein, heeft al snel een grote impact op KWF.
Aangezien er in de ontwerprichtlijn een uitzonderingsclausule is opgenomen waarbij waarderen op elk
ander moment voor de akte van verdeling (of rekening en verantwoording) is toegestaan, kan KWF zich
verenigen met het voorstel. Mits deze uitzondering langdurig blijft bestaan.
Ik vertrouw erop dat u onze reactie respecteert en meeneemt in uw besluit. Uiteraard ben ik te allen tijde
bereid met u in gesprek te gaan voor een nadere toelichting.
Vriendelijke groet,

Drs. Hesje A. van der Meer RC
CFO/COO KWF Kankerbestrijding
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