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Leningconvenanten
Kees-Jan de Vries en Michiel Wijn, Accounting & Valuation Advisory Services

1. Functie van convenanten
Veel ondernemingen zijn gefinancierd middels 
leningen die onderhevig zijn aan convenanten. 
Deze convenanten scheppen verplichtingen voor de 
onderneming en vormen voor banken een signaalfunctie 
bij verslechtering van de kredietsituatie van de 
onderneming. 
Een schending stelt banken in staat tijdig maatregelen 
te treffen om de kredietsituatie van de onderneming te 
verbeteren. Hierbij valt te denken aan striktere en meer 
frequente rapportages, indirecte en directe invloed in het 
bedrijfsbeleid en mogelijk een gedwongen overname. De 
mate waarin de onderneming invloed kan uitoefenen op 
het vaststellen van de bepalingen in de convenanten, is 
sterk afhankelijk van de macht van die onderneming op de 
leningenmarkt.

Convenanten kunnen worden ingedeeld in twee typen:

positieve convenanten welke bepalingen bevatten •	
waaraan de lener moet voldoen, zoals het verstrekken 
van financiële informatie aan de bank of het voldoen aan 
financiële ratio’s;

negatieve convenanten die handelingen beschrijven •	
welke de lener juist niet mag verrichten. Hierbij valt te 
denken aan het niet mogen verkopen of het in onder-
pand geven van activa aan derde partijen.

Convenanten kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van 
aard zijn.

2. Veel voorkomende kwantitatieve en 
kwalitatieve bepalingen

Kwantitatieve convenanten zijn bepalingen die vereisen 
dat de onderneming zich niet buiten bepaalde financiële 
limieten begeeft. Kwantitatieve convenanten zijn er in 
velerlei vormen. Er zijn echter drie typen die relatief veel 
voorkomen in leningvoorwaarden. Dat zijn:

Solvabiliteitratio’s•	  
Solvabiliteitsratio’s zijn relatieve maatstaven, zoals een 
ratio waarbij het vreemd vermogen wordt gedeeld door 
het eigen vermogen. Hierbij is het van belang om de 

Gezien de huidige marktomstandigheden is het actief monitoren van 
convenanten in aangegane leningen van groot belang. Deze convenanten 
vervullen voor banken een signaalfunctie en stellen hen in staat om bij 
schending maatregelen te treffen. Een schending van een convenant kan 
van invloed zijn op de jaarrekening ten aanzien van toelichting en 
presentatie in de balans.

Samenvatting

De huidige marktomstandigheden verhogen het risico 
op schending van convenanten in leningen. Voor 
ondernemingen kan een schending significante impact 
hebben. In deze bijdrage wordt ingegaan op de 
functie van convenanten en enkele veelvoorkomende 
bepalingen in convenanten. Tevens komen mogelijke 
gevolgen van schendingen aan bod en wordt 
de impact van schendingen op de jaarrekening 
uiteengezet.

definities van vreemd vermogen en eigen vermogen 
nauwkeurig in de convenanten te definiëren. Is 
bijvoorbeeld de ‘cash flow hedgereserve’ (die zowel 
positief als negatief kan zijn) wel of niet onderdeel van 
het eigen vermogen zoals dat in de solvabiliteitratio-
berekening wordt meegenomen? Cash flow hedge-
accounting stelt de onderneming in staat het markt-
waarde-effect van derivaten uit te stellen in het eigen 
vermogen tot het onderliggende hedged-item de winst-
en-verliesrekening raakt. In het eigen vermogen kunnen 
zowel winsten als verliezen worden uitgesteld. Hier door 
kan het voorkomen dat een convenant wordt 
geschonden terwijl het eigen vermogen inclusief het nog 
niet verantwoorde resultaat op het onder liggende 
hedged -item hoger is dan de in het convenant gestelde 
limiet.

Minimum net worth •	
Minimum net worth is een bepaling waarbij de bank een 
minimum eis stelt aan de hoogte van de ‘net worth’ van 
de onderneming. Net worth wordt in convenanten soms 
gedefinieerd als eigen vermogen minus immateriële 
vaste activa. Deze bepaling wordt gebruikt als effectief 
early-warningsignaal van een achteruitgang van de 
prestaties van de onderneming.

Interest-coverageratio •	
Deze ratio is een bepaling in een convenant die vereist 
dat de winst vóór interest en belastingen (of een variant 
van de winst, zoals EBITDA) ten opzichte van de 
interest lasten niet beneden een bepaalde waarde mag 
komen. De begrippen ‘winst voor interest en 
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belastingen’ en ‘interest’ dienen zorgvuldig in de lening-
documentatie te worden opgenomen.

Behoren bijvoorbeeld incidentele baten en lasten en  –
marktwaarde’schommelingen’ van financiële 
instrumenten tot ‘winst voor interest en belastingen’? 
En waar dienen de resultaten van 
vreemdevalutaherwaarderingen meegenomen te 
worden?
Wordt interest op bruto- of nettobasis genomen voor  –
de berekening van de ratio? En mag dus interest 
ontvangen op deposito’s wel of niet worden 
afgetrokken van de interestkosten?

Bovenstaande limieten worden over het algemeen 
berekend op basis van financiële informatie. Voor deze 
financiële informatie wordt in veel gevallen gebruik 
gemaakt van de jaarrekening en interimpublicaties omdat 
deze de bank zekerheid bieden voor de betrouwbaarheid 
van gebruikte informatie. Jaarrekeningen en interim-
publicaties worden in Nederland over het algemeen 
opgesteld onder Nederlandse verslaggevingregels of 
onder IFRS (of een combinatie van beide). Dit betekent 
dus dat ook de door de onderneming gehanteerde ‘GAAP’ 
(set van verslaggevingstandaarden) van invloed kan zijn op 
de berekening van convenanten.

Frozen GAAP
Externe verslaggeving is per definitie gebaseerd op 
standaarden die kunnen wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan 
een onderneming die van Nederlandse verslaggevingregels 
overgaat naar IFRS, of naar de wijzigingen die zich 
binnen Nederlandse verslaggevingregels en vooral binnen 
IFRS van jaar tot jaar voordoen. Het is in convenanten 
gebruikelijk te vermelden dat uitgegaan wordt van de 
Frozen-GAAP-methode (ook wel ‘continuance GAAP’ 
genoemd). De Frozen-GAAP-methode komt erop neer dat 
de set van verslaggevingstandaarden die de onderneming 
hanteert op het moment van het opstellen van het 
convenant, gedurende de gehele looptijd van de lening 
zal worden toegepast als grondslag voor het berekenen 
van de convenanten. Ook als de onderneming haar 
verslaggevingstandaarden wijzigt. Door gebruikmaking 
van deze techniek hoeft het convenant niet te worden 
aangepast als wijzigingen in de verslaggevingstandaarden 
plaats vinden. Frozen GAAP kan hierdoor gaan afwijken 
van de grondslagen die de onderneming gebruikt voor 
de jaarrekening. Voor ondernemingen blijkt het niet altijd 
mogelijk om ratio’s en limieten adequaat te meten indien 
er verschil bestaat tussen Frozen GAAP en de grond-
slagen voor de jaarrekening, terwijl dit wel vereist is voor 
adequate beheersing van convenanten.

Een voorbeeld van hoe een verandering van verslag-
geving  standaarden van invloed kan zijn op de berekening 
van een convenant zoals een interest coverageratio is 
de volgende. Onder Nederlandse verslaggevingregels 
worden (cumulatief) preferente aandelen onder 
bepaalde voorwaarden als eigen vermogens instrument 

aangemerkt. Dit betekent dat eventueel dividend dat op 
deze instrumenten wordt uitgekeerd, als uitkering uit de 
winstbestemming wordt behandeld. Als de onderneming 
overgaat op de IFRS-verslaggevingstandaarden, dan 
moet zij deze instrumenten onder IFRS (vaak) als vreemd 
vermogensinstrumenten behandelen. Dit betekent ook 
dat uitkeringen op de instrumenten onder IFRS op de 
regel ‘interestkosten’ in de winst-en-verliesrekening 
terechtkomen. Deze verandering in presentatie heeft per 
definitie een negatief effect op de interestcoverageratio 
indien er niet voor de Frozen-GAAP-methode is gekozen.

Kwalitatieve convenanten
Naast financiële convenanten bestaan er tal van 
kwalitatieve convenanten, waaronder:

De negative pledge clause•	  
Deze bepaling verbiedt een onderneming om in de 
toekomst aan een derde een financieel sterker onder-
pand te verstrekken dan er aan de lening verstrekker is 
verstrekt. Middels deze bepaling waarborgt de bank dat 
zij altijd het eerste recht van verpanding heeft op 
materiële activa van de onder neming. Bij het opstellen 
van convenanten kan de onderneming flexibiliteit 
aanbrengen in de mogelijk heden tot het aangaan van 
toekomstige financiering door uitzonderingen op de 
negative pledge clause te definiëren.

De asset-protectionbepaling•	  
Deze bepaling moet waarborgen dat de onderneming 
geen activa verkoopt die van kritiek belang zijn voor de 
prestaties van de onderneming. Meestal wordt een 
uitzondering gemaakt voor het verkopen van activiteiten 
die niet (langer) tot de reguliere activiteiten van de 
onderneming behoren. 

Overleggen van de jaarrekening •	
Het rapporteren van de (door een accountant goed-
gekeurde) jaarrekening naar de bank binnen een 
bepaalde termijn. 

De material adverse change clause (‘MAC’ clause) •	
De MAC clause biedt de bank de mogelijkheid om een 
significante verandering in de financiële, of soms zelfs 
commerciële, positie aan te merken als een schending 
van een convenant. Bepalingen als ‘significante’ maken 
een dergelijke convenant tot een subjectieve maatstaf, 
welke het voor een bank in voorkomende gevallen 
relatief gemakkelijk maakt om een lening op te eisen. 
Het verdient daarom aanbeveling een MAC clause 
zoveel als mogelijk concreet te maken. Er zijn gevallen 
bekend waarbij banken de huidige economische situatie 
aanmerken als schending van de MAC clause en tot 
opeising van de financiering over zijn gegaan.

De cross default clause •	
Deze bepaling houdt in dat wanneer er een schending 
plaats heeft gevonden in enig ander convenant van 
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enige andere financiering van de onderneming, dit 
automatisch tot gevolg heeft dat ook de lening met de 
cross default clause opeisbaar wordt. Het moge 
duidelijk zijn dat hierdoor een domino-effect op kan 
treden; alle financieringen met een cross default clause 
worden onmiddellijk opeisbaar. De meest stringente 
convenanten dienen dus gemonitord te worden.

De bepaling met betrekking tot het tijdig deponeren van •	
jaarrekeningen 
Een bepaling met betrekking tot het tijdig deponeren van 
jaarrekeningen komt ook voor. Recent hebben wij in de 
praktijk gezien dat het niet tijdig deponeren van een 
jaarrekening als gevolg had dat onmiddellijke terug-
betaling van een lening werd geëist. Dit laat nogmaals 
zien dat in deze moeilijke tijden banken er niet voor 
terugdeinzen om vervroegde terugbetaling op te eisen. 

3. Schendingen van convenanten
Het schenden van convenanten kan grote gevolgen 
hebben voor ondernemingen. Indien een schending 
plaats vindt, is de onderneming veelal verplicht dit 
onverwijld aan de bank te rapporteren. Een te late 
notificatie kan mogelijk gevolgen hebben op het gebied 
van directieaansprakelijkheid. Daarnaast kan in het 
geval van beursgenoteerde eigen of vreemd vermogens-
instrumenten noodzaak bestaan tot het uitvaardigen van 
een persbericht en beursmelding.

Vervolgens zal de bank beoordelen of de situatie 
heronder  handeling toelaat, of dat deze tot opeising 
overgaat. Indien de bank voortzetting van de lening 
mogelijk acht, wordt er een zogenoemde waiver verstrekt. 
Middels het verstrekken van een waiver wordt een 
schending technisch tenietgedaan. Voor het verstekken 
van een waiver worden vaak aanzienlijke kosten in 
rekening gebracht.

Een schending van een convenant door het te laat betalen 
van (bijvoorbeeld) interest kan zich voordoen door een 
technische of operationele tekortkoming binnen de 
onder neming of bij de bank. Over het algemeen leiden 
dergelijke voorvallen niet direct tot een schending van een 
convenant, omdat er een grace period (respijttermijn) is 
gedefinieerd (van ongeveer drie tot vijf werkdagen) waarin 
de onderneming de kans krijgt de betaling alsnog uit te 
voeren.

4. Impact op de jaarrekening
Het schenden van convenanten is van invloed op de 
jaarrekening van een onderneming. Indien er gedurende 
het verslaggevingjaar een schending van een convenant is 
geweest die ervoor heeft gezorgd dat gedurende het jaar 
de lening direct opeisbaar was, dan moet, onder IFRS, 
de onderneming dit toelichten, tenzij de schending voor 
balansdatum is verholpen of de lening is heronderhandeld. 

Daarnaast vereist IFRS 7 dat de onderneming toelicht 
of er zich gedurende het jaar achterstanden hebben 
voorgedaan van betalingen van hoofdsommen, interesten, 
sinking funds of aflossingen, en dat de onderneming 
de hoofdsom van de lening toelicht waarop zich een 
dergelijke achterstand heeft voorgedaan. Ten slotte vereist 
IFRS 7 dat de onderneming toelicht of dergelijke ‘defaults’ 
op het moment van opstellen van de jaarrekening waren 
verholpen, dan wel heronderhandeld. 

Naast de eisen die IFRS 7 stelt aan de toelichting van 
een schending van een convenant, heeft een dergelijke 
schending mogelijk ook invloed op de presentatie van 
een langlopende lening in de balans (IAS 1). Indien een 
onderneming op of vóór het einde van het boekjaar 
een convenant in een langlopende lening schendt 
waardoor deze door de kredietverstrekker direct opeis -
baar wordt, dan dient de lening als kortlopend te worden 
gepresenteerd. Dit is zelfs het geval indien de krediet-
verstrekker na afloop van het boekjaar maar vóór de 
datum waarop de jaarrekening wordt goed gekeurd, met de 
onderneming overeenkomt om geen directe terugbetaling 
te eisen. De rechtzetting van een schending van een 
convenant in deze periode dient in overeen stemming 
met IAS 10 als gebeurtenis na balansdatum te worden 
toegelicht. In een situatie waar een dergelijke overeenkomst 
wordt gesloten vóór het verstrijken van het boekjaar, is 
geen aanpassing van de presentatie naar kortlopend nodig.

RJ 254.30
Onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving bevat  
RJ 254.307 vergelijkbare bepalingen voor de classificatie 
als kortlopend, indien de kredietverstrekker op balans-
datum het recht heeft om de lening direct op te eisen. Een 
verschil met IFRS is echter dat indien tussen balansdatum 
en het moment van opstellen van de jaarrekening er met 
de kredietverstrekker wordt overeengekomen dat voor een 
periode van ten minste 12 maanden deze niet over zal 
gaan tot opeising, de onderneming de lening alsnog als 
lang lopend mag aanmerken. De onderneming moet dan 
wel de toepassing van deze optie toelichten.

5. Conclusie
Het actief monitoren van convenanten is van groot 
belang, zeker in de huidige periode. Een schending van 
een convenant kan betekenen dat een lening door de 
kredietverstrekker wordt opgeëist, of dat de onderneming 
een aanzienlijke waiver fee moet betalen om hier onderuit 
te komen. Daarnaast kan een schending van een 
convenant waardoor een lening direct opeisbaar wordt, 
vervelende gevolgen hebben voor de classificatie als 
langlopende lening in de balans.

Een onderneming doet er goed aan om alle convenanten 
uit alle aangetrokken leningen (zowel kwalitatief als 
kwantitatief van aard) in kaart te brengen en actief te 
monitoren. Daarbij dient bovengemiddelde aandacht 
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besteed te worden aan cross-defaultclausules en 
eventuele onverwijlde meldingslichten voor schendingen 
van convenanten. Dit vraagt van de organisatie een goed 
functionerend controls framework rond de beheersing 
van convenanten, waarbij ook een voorspellingsfunctie 
niet mag ontbreken. Echter, wanneer de onderneming 
periodiek toetst of voldaan wordt aan alle convenanten, 
kan zij schending veelal voorkomen. Bij een wijziging van 
verslaggevinggrondslagen dient de onderneming scherp te 

zijn op de mogelijke invloed hiervan op de berekening van 
leningconvenanten.

Natuurlijk is het zo concreet mogelijk definiëren van 
convenanten, of nog beter het opnemen van slechts 
een beperkt aantal convenanten, de beste oplossing. 
Maar dit hangt natuurlijk voor een groot deel af van de 
onderhandelingspositie en de onderhandelingsbereidheid 
van de onderneming.


