
Introductie
Het liquiditeitsrisico van beleggingsentiteiten komt steeds nadrukkelijker 
in de belangstelling. Al in 2018 is door De Nederlandsche Bank (DNB) en 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een sectorbrief aangegeven dat zij 
meer aandacht gaan besteden aan onder andere het liquiditeitsrisico en 
liquiditeitsmismatches. Naar aanleiding van deze sectorbrief hebben wij in 
2018 onderzoek gedaan naar het liquiditeitsrisico van beleggingsfondsen 
met illiquide beleggingen1, waarin wij concludeerden dat in het algemeen 
de informatie en verantwoording ten aanzien van het liquiditeitsrisico voor 
verbetering vatbaar was. 

Op 16 juni 2020 heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) 
richtlijnen gepubliceerd betreffende liquiditeitsstresstests voor UCITS en 
AIF’s. Daarnaast benadrukt de ESMA, in het op 8 april 2021 gepubliceerde 
Annual Statistical Report, de liquiditeitsproblemen van alternatieve beleg-
gingsfondsen. Naast regelgevers en toezichthouders, die steeds meer na-
druk leggen op het liquiditeitsrisico, ligt het liquiditeitsrisico ook tijdens de 
jaarrekeningcontrole onder het vergrootglas van accountants.

Actueel en relevant
Het liquiditeitsrisico wordt gedefinieerd als het risico dat de rechtspersoon 
niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die no-
dig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van financiële instrumenten 
te voldoen. Met andere woorden, het risico dat de beleggingsentiteit niet 
de mogelijkheid heeft voldoende liquide middelen vrij te maken om aan 
de verplichtingen te kunnen voldoen. Bij hoge uittredingsverzoeken is het 
voor de beheerders van beleggingsentiteiten niet (altijd) mogelijk hier aan 
te voldoen.

Door onder andere de COVID-19 pandemie is dit onderwerp veelvuldig in 
de belangstelling geweest. Gevoed door onzekerheid die heerste als gevolg 
van de pandemie en de daarbij behorende maatregelen, bestond tijdelijk 
veel onrust op de financiële markten. Beleggers verkochten massaal hun 
beleggingen met als gevolg een sterk volatiele markt. Zeker bij beleggings-
entiteiten met illiquide beleggingen speelde het liquiditeitsrisico weer op. 
De situatie was vergelijkbaar met de situatie van 2016 naar aanleiding van 
het Brexit referendum.
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Op het moment dat de nervositeit bij beleggers overheerst en zij hun geld terug willen, 
is het maar de vraag of de beleggingen tegen een gunstig bedrag liquide kunnen wor-
den gemaakt. Om een indruk te krijgen van hoe beheerders hiermee om zijn gegaan 
hebben wij een kort onderzoek gedaan naar de wijze van verantwoording van het 
liquiditeitsrisico in de jaarrekening.

RJ vereisten rondom liquiditeitsrisico
De Raad voor de Jaarverslaggeving (hierna ‘RJ’) stelt bepaalde vereisten omtrent de 
informatievoorziening van onder andere het liquiditeitsrisico in de toelichting. De op-
genomen risicotoelichtingen moeten het inzicht van de gebruiker van de jaarrekening 
vergroten en de opgenomen risicotoelichtingen moeten relevant zijn (RJ290.901). Voor 
iedere categorie financiële activa en passiva moet informatie worden gegeven over de 
mate van blootstelling aan het liquiditeitsrisico (RJ290.918). 

Naast de toelichtingsvereisten in de jaarrekening zijn er ook vereisten aan het be-
stuursverslag ingevolge RJ 400 ‘Bestuursverslag’. Zo dient een beschrijving opgeno-
men te worden van de voornaamste risico’s en onzekerheden. Daarnaast is de beleg-
gingsentiteit verplicht een beschrijving te geven op een viertal aspecten (RJ400.110c): 
•  de getroffen maatregelen die ertoe dienen de risico’s te mitigeren;
•  de verwachte impact op het fonds (resultaten / financiële positie) indien de risico’s 

zich voordoen. Hierbij wordt een gevoeligheidsanalyse, indien mogelijk, aangera-
den; 

•  de impact van risico’s en onzekerheden die in de afgelopen verslagperiode zijn 
voorgekomen; en

•  welke verbeteringen, indien van toepassing, ten aanzien van het risicomanage-
ment systeem zijn of worden aangebracht.

Daarbij geeft de RJ de aanbeveling dat voor een tweetal extra aspecten, als aanvulling 
op de eerste twee bovenstaande punten, het volgende wordt opgenomen:
•  een kwalitatieve beschrijving van de verwachte effectiviteit van de genomen 

maatregelen ter beheersing van het risico; en
•  het opnemen van een gevoeligheidsanalyse.

De verantwoording van het liquiditeitsrisico door 
beleggingsfondsen met illiquide beleggingen
Teneinde een beeld te krijgen van de wijze waarop het liquiditeitsrisico wordt verant-
woord in de jaarrekening, hebben wij een analyse uitgevoerd op 10 jaarverslagen van 
in Nederland publiekelijk aangeboden open-end beleggingsentiteiten die illiquide 
beleggingen en/of semi-illiquide beleggingen in portefeuille hebben. Bij deze fond-
sen kan de eerder gemelde situatie rondom liquiditeit zich voordoen indien beleggers 
in grote mate willen uittreden.

Aan de hand van de criteria opgenomen in de RJ hebben wij een checklist opgezet die 
bestaat uit acht punten. De jaarverslagen zijn beoordeeld op basis van deze checklist 
en zijn ingedeeld in één van de drie volgende categorieën: 
•  Uitgebreide omschrijving van het liquiditeitsrisico;
•  Beknopte omschrijving van het liquiditeitsrisico;
•  Geen omschrijving van het liquiditeitsrisico.

De toelichting op het liquiditeitsrisico wordt bestempeld als uitgebreid indien een mi-
nimale score van vijf punten is behaald. De toelichting is beknopt wanneer de score 
lager uitvalt dan vijf.
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Figuur 1. 
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Uit figuur 1 blijkt dat in vijf jaarverslagen het liquiditeitsrisico uitgebreid is beschreven en in vier jaarverslagen 
wordt het liquiditeitsrisico beknopt beschreven. Beknopt betekent dat vaak alleen het begrip ‘liquiditeitsrisico’ 
wordt omschreven en toegelicht dat het fonds hieraan is blootgesteld. In één jaarverslag hebben wij geen 
toelichting teruggevonden op het liquiditeitsrisico, maar is slechts een verwijzing naar de prospectus opgenomen.

Tevens blijkt uit onze analyse dat van de jaarverslagen waarin het liquiditeitsrisico wordt toegelicht, dit vrijwel 
altijd kwalitatief wordt gedaan. In slechts één jaarverslag wordt het liquiditeitsrisico ook kwantitatief toegelicht.

Zoals opgenomen in figuur 2 is in zeven van de door ons onderzochte jaarverslagen de aanbevolen kwalitatieve 
toelichting opgenomen over de verwachte effectiviteit van de genomen maatregelen ter beheersing van het 
liquiditeitsrisico. Opvallend is dat in slechts één jaarverslag de aanbevolen gevoeligheidsanalyse is opgenomen.

Figuur 2. 
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Wat gaat goed en waar liggen mogelijkheden tot verbetering?
Figuur 3 betreft een afbeelding uit de risicotoelichting van het jaarverslag van Triodos Groenfonds. Hierin wordt 
duidelijk aangegeven in welke tijdspanne welk gedeelte van de portefeuille liquide kan worden gemaakt. 
Tekstueel is hieraan toegevoegd dat het liquiditeitsrisico kan oplopen als op korte termijn veel aandeelhouders 
hun aandelen verkopen. Het fonds kan in dat geval de terugkoop van aandelen opschorten. We merken op dat 
deze toelichting op het liquiditeitsrisico uitsluitend is gericht op de activa van het fonds. Eventueel kan deze 
toelichting worden verbeterd door de passiva eveneens te betrekken. Dit kan door het uitbreiden van de gegeven 
tabel of het opnemen van een soortgelijke tabel voor de passiva. Hierdoor kan een belegger een volledig beeld 
vormen van het liquiditeitsrisico, hetgeen naar ons inzicht relevant is.
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Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is risico dat een fonds niet tijdig kan voldoen aan financiële verplichtingen die voortvloeien uit 
terugkoopaanvragen door beleggers, verplichtingen aan investeringen en/of betalingen aan andere belanghebbenden 
van het fonds, of het onvermogen om deze uitstromen te monitoren en te beheren naar behoren. Het fonds houdt een 
gedeelte van het fondsvermogen liquide. Het liquiditeitsrisico kan oplopen als op korte termijn veel aandeelhouders 
hun aandelen verkopen. Het fonds kan in dat geval de terugkoop van aandelen opschorten. De verhandelbaarheid 
van de leningen in de portefeuille van het Fonds is van invloed op dit liquiditeitsrisico. De meeste leningen die Triodos 
Groenfonds verstrekt, kunnen niet eenvoudig op korte termijn tegen een redelijke prijs liquide gemaakt worden. Het 
fonds houdt daarom voldoende liquide middelen zoals spaartegoeden en deposito’s aan en het fonds beschikt over een 
kredietfaciliteit van EUR 50 miljoen om de liquiditeit in het fonds te waarborgen, waar overigens per balansdatum nog 
geen gebruik van is gemaakt. Het fonds monitort maandelijks haar liquiditeit. Het fonds verwacht het komende jaar 
voldoende positieve kasstromen te hebben om aan zijn verplichtingen te voldoen. Als gevolg hiervan verwacht het fonds 
geen aanvullende financiering nodig te hebben.

Onderstaand schema is gericht op het natuurlijk liquide maken van de portefeuille, namelijk middels aflossing. Het is 
aan het bestuur om in te schatten hoe deze leningen bij liquiditeitskrapte liquide worden gemaakt. Dat kan door deze te 
verkopen aan een bank of een andere financiële instelling. 

Verwachte periode van het ongedwongen liquide maken van alle bezittingen tegen de reële waarde per ultimo 2020

(bedragen in duizenden euro’s)

Periode Soort investering Bedrag
Percentage van 
fondsvermogen

Direct Liquide middelen, obligaties en overige vorderingen 173.677 16,6%

Tussen 0 - 3 maanden Leningen, middels aflossingen 8.777 0,8%

Tussen 3 - 6 maanden Leningen, middels aflossingen 15.084 1,4%

Tussen 6 - 12 maanden Leningen, middels aflossingen 34.409 3,3%

Langer dan 1 jaar Leningen, middels aflossingen 816.023 77,9%

Overige financiële activa door verkopen – –

Totaal 1.047.970 1.047.970 100,0%

Verwachte periode van het ongedwongen liquide maken van alle bezittingen tegen de reële waarde per ultimo 2019

(bedragen in duizenden euro’s)

Periode Soort investering Bedrag
Percentage van 
fondsvermogen

Direct Liquide middelen, obligaties en overige vorderingen 139.633 14,9%

Tussen 0 - 3 maanden Leningen, middels aflossingen 16.501 1,8%

Tussen 3 - 6 maanden Leningen, middels aflossingen 31.239 3,3%

Tussen 6 - 12 maanden Leningen, middels aflossingen 38.358 4,1%

Langer dan 1 jaar Leningen, middels aflossingen – –

Overige financiële activa door verkopen 711.887 75,9%

Totaal 937.619 100,0%

Kasstroomrisico
Kasstroomrisico is het risico dat de toekomstige kasstromen die aan een financieel instrument verbonden zijn, in omvang 
fluctueren. Toekomstige kasstromen uit leningen worden voornamelijk beïnvloed door marktrente en valutakoersen. 
Het fonds heeft slechts enkele kleine leningen in instrumenten waarbij sprake is van een variabele rente. Daardoor is 
het fonds niet blootgesteld aan een significant kasstroomrisico. De toekomstige rentebaten van de leningen zijn wel 
afhankelijk van renteherzieningen bij het einde van de rentevastperiodes. De verdeling van de rentevastperiodes van de 
leningen staan bij de toelichting op het renterisico, op pagina 32. Valutarisico op de uitstaande leningenportefeuille wordt 
echter in beginsel afgedekt door valutaderivaten. Investeringen in overige financiële beleggingen zijn blootgesteld aan 
het kasstroomrisico waarbij dit risico niet wordt gemitigeerd.

Figuur 3. 

Onze analyse laat zien dat het liquiditeitsrisico in de meeste jaarverslagen uitsluitend 
tekstueel wordt toegelicht. In de jaarverslagen waarin dit uitgebreid wordt gedaan, is vaak 
aangegeven dat restricties en voorwaarden van toepassing zijn gericht op de beheersing 
van het liquiditeitsrisico. Daarbij wordt echter niet aangegeven wat deze restricties en 
voorwaarden zijn. Ons inziens is hier ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld door het 
duidelijk beschrijven van de restricties en voorwaarden en wanneer deze worden ingezet 
of geactiveerd.

Het liquiditeitsrisico binnen IFRS
In tegenstelling tot de RJ wijdt IFRS meer aandacht aan risico’s voortkomend uit financiële 
instrumenten. De insteek van het jaarverslag moet dan ook zijn ‘het in staat stellen van 
de gebruikers van het jaarverslag om de mate en aard van het risico waaraan het bedrijf 
is blootgesteld, te evalueren’ (IFRS 7.31). IFRS tracht dit te bewerkstelligen door nadruk te 
leggen op de interactie tussen kwalitatieve- en kwantitatieve toelichtingen. Ondernemingen 
moeten een toelichting geven over de blootstelling en de aard van de risico’s en de doelen, 
inclusief het bijbehorende beleid en processen voor het mitigeren van risico’s (IFRS 7.33). 
Ook moeten significante veranderingen die in het afgelopen boekjaar zijn voorgekomen, 
worden toegelicht. Daarnaast moet de onderneming kwantitatief de blootstelling aan het 
risico toelichten (IFRS 7.34).

Specifiek voor het liquiditeitsrisico moet ingevolge IFRS 7.39 een looptijdanalyse voor 
niet-afgeleide financiële verplichtingen, een looptijdanalyse voor afgeleide financiële 
verplichtingen en een beschrijving waarop het liquiditeitsrisico wordt beheerst worden 
opgenomen. Een voorbeeld hiervan is onderstaande tabel zoals opgenomen in de 
Illustrative IFRS financial statements 2020 van PWC:

3.1.2 Liquidity risk

IFRS7p39(c),
IFRS7p33(a),
(b)

Liquidity risk is the risk that the Fund may not be able to generate sufficient cash resources to settle its obligations in
full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous.

The Fund is exposed to the daily settlement of margin calls on derivatives and to weekly cash redemptions of
redeemable shares. Its policy is therefore to invest the majority of its assets in investments that are traded in an active
market and can be readily disposed. Only a limited proportion of its assets in investments are not actively traded on a
stock exchange.

The Fund’s listed securities are considered readily realisable, as the majority are listed on the New York stock
exchange.

The Fund may periodically invest in derivative contracts and debt securities that are traded over the counter and
unlisted equity investments that are not traded in an active market. As a result, the Fund may not be able to liquidate
quickly its investments in these instruments at an amount close to their fair value to meet its liquidity requirements, or
be able to respond to specific events such as deterioration in the creditworthiness of any particular issuer.

7p50(a) The Fund has the ability to borrow in the short term to ensure settlement. No such borrowings have arisen during the
year. The maximum amount available to the Fund from this borrowing facility is limited to the lower of e50 million
or to 50% of the gross assets and would be secured by the assets of the Fund. This facility bears interest at 1 week
USD LIBOR plus 25 basis points.

In order to manage the Fund’s overall liquidity, the Fund also has the ability to withhold 25% of weekly redemption
requests for a period of no more than one month. Under extraordinary circumstances the Fund also has the ability to
suspend redemptions if this is deemed to be in the best interest of all shareholders. The Fund did not withhold any
redemptions or implement any suspension during 2020 and 2019.

In accordance with the Fund’s policy, the Investment Manager monitors the Fund’s liquidity position on a daily basis;
the Board of Directors reviews it on a quarterly basis.

Commentary – IBOR Reform

Entities should be aware of IBOR reform which may cause interbank offered rates, such as LIBOR, to be replaced
during the course of 2021. Entities should consider the impact this may have on any arrangements or financial
instruments held that are linked to interbank offered rates.

IFRS7p39(a) The table below analyses the Fund’s non-derivative financial liabilities into relevant maturity groupings based on the
remaining period at the statement of financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table
are the contractual undiscounted cash flows and are based on the assumption that the Fund exercises its ability to
withhold 25% of weekly redemptions.

At 31 December 2020
Less than 7

days
7 days to 1

month

Financial liabilities at fair value through profit or loss 10,548 –
Due to brokers 893 –
Accrued expenses 158 99
Net asset attributable to holders of redeemable shares 85,814 28,600

Contractual cash out flows (excluding derivatives) 97,413 28,699

At 31 December 2019
Financial liabilities at fair value through profit or loss 9,200 –
Due to brokers 665 –
Accrued expenses 95 50
Net asset attributable to holders of redeemable shares 63,504 21,170

Contractual cash out flows (excluding derivatives) 73,464 21,220

Commentary – COVID-19: Liquidity risk considerations

The COVID-19 pandemic may have altered the liquidity of certain investments, particularly those in level 3, and as
such, may have increased the overall liquidity risk of the entity regarding its ability to meet redemption requirements.

Entities should consider whether any additional disclosures are required around changes to liquidity risk and/or
changes to the policies and processes used for managing liquidity risk.

Notes to the financial statements

(All amounts in e thousands unless otherwise stated)

16 PwC – Illustrative IFRS financial statements 2020 – Investment funds

Figuur 4. 
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Ons inziens kan dit overzicht worden verbeterd door het in liquiditeitsbuckets 
verdelen van de gehele portefeuille, dus zowel voor de activa als de passiva. 
Zie hiervoor het onderstaande voorbeeld, waarin een gebruiker van de 
jaarrekening een volledig beeld heeft van het liquiditeitsrisico.

 < 1 mnd 1 t/m 3 mnd 3 t/m 6 mnd > 6 mnd Totaal
Liquide middelen  80.000     80.000
Vorderingen  50.000   20.000   70.000
Beleggingen  500.000  250.000    750.000

Totaal activa  630.000  250.000  20.000  -     900.000
Kredietinstellingen  100.000     100.000
Schulden  120.000    130.000  250.000
Beleggingen  50.000     50.000
Puttable instruments  -     500.000    500.000

Totaal passiva  270.000  500.000  -     130.000   900.000

Liquiditeitsverschil  360.000  -250.000  20.000  -130.000  -   
Cumulatief  360.000  110.000  130.000  - -    

Figuur 5. 

Het grote verschil tussen bedrijven die de RJ hanteren enerzijds en IFRS 
anderzijds zit hem in de kwantitatieve toelichting. In IFRS jaarverslagen 
moet een looptijdanalyse worden opgenomen waarin de verplichtingen 
worden verdeeld naar periode waarin deze voldaan moeten worden, 
dit staat niet expliciet benoemd in de RJ. Uit RJ 290.918 kan echter wel 
de impliciete verplichting worden opgemaakt voor het opnemen van 
kwantitatieve toelichting indien praktisch en relevant. Het is naar ons inzicht 
aan te raden om de kwantitatieve toelichtingen in de RJ beter te formuleren 
en dit expliciet te benoemen. Een combinatie van een kwantitatieve en 
kwalitatieve toelichting geeft de belegger naar onze mening meer inzicht in 
het liquiditeitsrisico.

Conclusie en aanbevelingen 
Op basis van onze deelwaarneming concluderen wij dat in het algemeen 
de verantwoording van het liquiditeitsrisico in de jaarverslagen kan worden 
verbeterd. In veruit de meeste jaarverslagen zien wij alleen een tekstuele 
toelichting. Wij raden daarom aan de verantwoording in de jaarverslagen 
te verbeteren door het opnemen van een tabel met liquiditeitsbuckets voor 
zowel de activa als de passiva. Wij roepen daarom ook de Raad voor de 
Jaarverslaggeving op om te overwegen de kwantitatieve toelichtingen op 
het liquiditeitsrisico in de RJ concreter te formuleren.


