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Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro-en kleine rechtspersonen

In de jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine 
rechtspersonen (RJk-bundel) zijn diverse nieuwe richtlijnen opgenomen en bestaande richtlijnen 
verduidelijkt. De jaareditie 2021 is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 
2022. Enkele nieuw opgenomen richtlijnen zijn al eerder van toepassing. Voor alle nieuwe richtlijnen 
geldt dat eerdere toepassing wordt aanbevolen. 

In deze factsheet worden de belangrijkste wijzigingen in de RJk-bundel op hoofdlijnen besproken. 
Daarbij wordt niet ingegaan op de wijzigingen voor bijzondere bedrijfstakken (zoals organisaties-
zonder-winststreven en fondsenwervende organisaties).

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
voor micro- en kleine rechtspersonen
Wijzigingen in jaareditie 2021

Wijzigingen in richtlijnen van toepassing voor verslagjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2022

Opbrengstverantwoording 
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft gewijzigde richtlijnen 
gepubliceerd omtrent opbrengstverantwoording. De aanleiding 
voor deze wijzigingen is de behoefte in de praktijk aan nadere 
voorschriften over de wijze waarop opbrengsten moeten worden 
verantwoord onder toepassing van Titel 9 Boek 2 BW en de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De wijzigingen voor kleine 
rechtspersonen zijn beperkter dan voor middelgrote en grote 
rechtspersonen. Ook de verwachte impact zal derhalve voor kleine 
rechtspersonen beperkter zijn. De impact van de wijzigingen op 
microrechtspersonen zal naar verwachting slechts zeer beperkt zijn.

Wijzigingen zijn doorgevoerd in RJk B13 ‘De winst-en-verliesrekening’ 
(inzake de opbrengstverantwoording van de verkoop van goederen 
en het verlenen van diensten) en RJk B5.3 ‘Onderhanden projecten’ 
(inzake de opbrengstverantwoording van constructieprojecten in 
opdracht van derden). 

De RJ heeft voor het aanpassen van de richtlijnen omtrent 
opbrengstverantwoording nadrukkelijk gekeken naar IFRS 15 
‘Revenue from Contracts with Customers’. De RJ heeft er echter 
bewust niet voor gekozen de bepalingen in IFRS 15 onverkort over 
te nemen. Het onverkort overnemen van de bepalingen van IFRS 
15 in de richtlijnen vindt de RJ niet wenselijk vanwege de doelgroep 
van de richtlijnen in combinatie met de daarmee samenhangende 
implementatiekosten. Daarom is besloten tot het doorvoeren van 
specifieke wijzigingen in de richtlijnen voor opbrengstverantwoording 
en deze aan te vullen met nadere uitleg en voorbeelden. De RJ 
benadrukt daarbij dat bij de interpretatie van de richtlijnen de 
bepalingen van IFRS 15 (inclusief nadere voorschriften voor de 
toepassing van IFRS 15) niet leidend zijn. De al bestaande faciliteit 
(optie) om IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ toe te 
passen in plaats van RJk B13 en B5.3, blijft bestaan. Rechtspersonen 
die dus in hun statutaire jaarrekening onder Titel 9 Boek 2 BW zo 
dicht mogelijk bij de IFRS-kaders willen blijven (bijvoorbeeld omdat 
deze ook voor consolidatiedoeleinden moeten worden toegepast ten 
behoeve van de uiteindelijke moeder), kunnen dus voor deze optie 
blijven kiezen.

De keuze van de RJ om IFRS 15 niet onverkort over te nemen in de 
richtlijnen, leidt ertoe dat het overdragen van risico’s en voordelen 
(‘risks and rewards’) nog steeds de conceptuele basis vormt om 
opbrengsten te verantwoorden. Dit in afwijking van IFRS 15, waarbij 
de overdracht van beschikkingsmacht (‘control’) de basis is voor 
opbrengstverantwoording. Dit is een niet onbelangrijk verschil in 
conceptuele basis die in de toepassing van specifieke voorschriften 
tot verschillen kan leiden. 
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De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Afzonderlijk te identificeren componenten 
In RJk B13 ‘Winst-en-verliesrekening’ is voor de 
opbrengstverantwoording van de verkoop van goederen en het 
verlenen van diensten toegevoegd dat in bepaalde gevallen het 
noodzakelijk is om de richtlijnen toe te passen op afzonderlijk te 
identificeren componenten van een overeenkomst, of een groep 
van overeenkomsten, teneinde de economische realiteit van een 
overeenkomst of een groep van overeenkomsten weer te geven. 
Deze bepaling is conform een bestaande vergelijkbare bepaling 
in RJk B5.3 ‘Onderhanden projecten’. In de RJk-bundel is niet 
nader uitgewerkt wanneer op basis van de economische realiteit 
componenten afzonderlijk geïdentificeerd moeten of kunnen worden. 
Daarvoor kunnen de richtlijnen uit de RJ-bundel voor middelgrote en 
grote rechtspersonen worden gebruikt, maar dat is niet verplicht. 

Variabele vergoedingen 
In de richtlijnen waren voorheen geen specifieke bepalingen 
opgenomen voor het verwerken van variabele vergoedingen. 
Voorbeelden van variabele vergoedingen zijn kortingen, teruggaven, 
terugbetalingen, prijsconcessies, prestatiebonussen, sancties of 
andere soortgelijke elementen. De RJ heeft nu opgenomen dat 
de omvang van variabele vergoedingen wordt bepaald door een 
beste schatting te maken, waarbij voorzichtigheid dient te worden 
toegepast. De toepassing van voorzichtigheid heeft als doel te 
voorkomen dat opbrengsten worden verantwoord die later weer 
moeten worden teruggenomen. Variabele vergoedingen worden 
alleen als opbrengst verwerkt wanneer de kans klein is dat ze later 
teruggenomen moeten worden. 

De onzekerheid ten aanzien van het schatten van de omvang van een 
variabele vergoeding kan zodanig hoog zijn dat het bedrag van de 
totale opbrengst en het resultaat niet op betrouwbare wijze kunnen 
worden bepaald. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij een 
overeenkomst waarbij alleen een vergoeding verschuldigd is indien 
een bepaald resultaat wordt behaald (‘no cure no pay’). Indien een 
overeenkomst bestaat uit een vaste en een variabele vergoeding kan 
de omvang van de vaste vergoeding zodanig hoog zijn dat het bedrag 
van de totale opbrengst en het resultaat wel op betrouwbare wijze 
kunnen worden bepaald, ondanks de onzekerheid over de hoogte 
van de variabele vergoeding. 

Als een rechtspersoon heeft gekozen voor de grondslag om 
de winst op onderhanden projecten in opdracht van derden te 
nemen naar rato van de verrichte prestaties, gelden vergelijkbare 
bepalingen. Indien de vergoeding  (deels) variabel is, wordt in dat 
geval de mate van onzekerheid meegenomen bij de beoordeling 
of de totale projectopbrengsten op betrouwbare wijze kunnen 
worden bepaald als onderdeel van de beoordeling of het resultaat 
van een onderhanden project op betrouwbare wijze kan worden 
ingeschat. Indien het resultaat van het onderhanden project niet 
op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, wordt geen winst 
toegerekend. Zie hiernaast voorbeelden voor situaties waarin de 
opbrengsten wel en niet op betrouwbare wijze kunnen worden 
bepaald.

Voorbeeld: Het totale bedrag van de opbrengst kan niet 
op betrouwbare wijze worden bepaald (gebaseerd op 
voorbeeld 25a uit bijlage 1 bij RJ 270)

Een advocatenkantoor gaat een bemiddelingsovereenkomst 
aan waarin wordt overeengekomen dat een klant een 
vergoeding verschuldigd is die afhankelijk is van de aan 
de cliënt toegekende letselschadevergoeding (‘no cure no 
pay’). Als gevolg hiervan is de gehele vergoeding variabel. 
Het advocatenkantoor acht de schattingsonzekerheid 
zodanig hoog dat het bedrag van de totale opbrengst niet op 
betrouwbare wijze kan worden bepaald waarmee niet voldaan 
wordt aan deze voorwaarde voor het verantwoorden van 
opbrengsten. 

Het advocatenkantoor verwerkt slechts een opbrengst tot het 
bedrag van de gemaakte kosten van de dienstverlening dat 
waarschijnlijk kan worden verhaald.

Voorbeeld: Het totale bedrag van de opbrengst kan wel 
op betrouwbare wijze worden bepaald (gebaseerd op 
voorbeeld 25b uit bijlage 1 bij RJ 270)

Een advieskantoor sluit een overeenkomst met een 
klant om een adviesrapport op te stellen waarin 
energiebesparingsmaatregelen worden geadviseerd. Het 
advieskantoor ontvangt een vaste vergoeding en een variabele 
vergoeding. De vaste vergoeding ter hoogte van 105 resulteert 
in een kleine marge van 5% ten opzichte van de begrote kosten 
ter hoogte van 100. Daarnaast kan een variabele vergoeding 
worden gerealiseerd. De hoogte hiervan is afhankelijk van een 
aantal variabele prestatiecriteria die betrekking hebben op 
de te realiseren energiebesparing door de klant. De kans dat 
de variabele vergoeding nihil zal zijn, wordt geschat op 40%. 
De kans dat de variabele vergoeding 10 zal bedragen wordt 
geschat op 30%. De kans dat de variabele vergoeding 20 zal 
bedragen wordt geschat op 30%. Mede door de toepassing 
van voorzichtigheid schat het advieskantoor de variabele 
vergoeding vooralsnog op nihil. Als het advieskantoor dat niet 
zou doen (en al een bedrag aan variabele vergoeding tot de 
opbrengst zou rekenen), dan zou namelijk de kans dat deze 
variabele vergoeding later weer teruggenomen moet worden 
niet klein zijn.

Gezien de relatieve omvang van de vaste vergoeding ten 
opzichte van de transactieprijs concludeert het advieskantoor 
dat de totale opbrengst van het project op betrouwbare wijze 
kan worden bepaald. Er wordt dus voldaan aan het criterium 
dat de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald. 
Het advieskantoor verwerkt opbrengsten naar rato van de 
verrichte prestaties uitgaande van de vaste vergoeding.
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Opbrengsten uit licenties
De richtlijnen bepaalden dat royalty’s volgens het 
toerekeningsbeginsel in overeenstemming met de inhoud van 
de overeenkomst worden verwerkt. Gegeven de algemene aard 
van deze bepaling heeft de RJ thans meer specifieke richtlijnen 
opgenomen voor de verwerking van opbrengsten uit licenties van 
intellectuele eigendom. In die richtlijnen is nu opgenomen dat 
de aard van een licentie bepalend  is voor de verwerking van de 
opbrengsten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • het verlenen van een recht om gebruik te maken van het 
intellectuele eigendom van de rechtspersoon zoals dat bestaat 
op het moment waarop de licentie wordt verleend. Dat betekent 
dat de rechtspersoon geen belangrijke verplichting heeft om het 
intellectuele eigendom in stand te houden of te verbeteren. De 
opbrengsten uit de licentie worden dan verwerkt als de verkoop 
van een goed; en 

 • het verlenen van een recht om toegang te hebben tot het 
intellectuele eigendom van de rechtspersoon zoals dat tijdens 
de hele duur van de licentie bestaat. Dat betekent dat de 
rechtspersoon een belangrijke verplichting heeft om het 
intellectuele eigendom in stand te houden of te verbeteren. De 
opbrengsten uit de licentie worden dan verwerkt als het verlenen 
van een dienst. Zie hiernaast een voorbeeld inzake de verwerking 
van opbrengsten uit licenties

Presentatie van onderhanden projecten in de winst-en-
verliesrekening
Voorheen was bepaald dat in een categoriale winst-en-
verliesrekening zolang een project nog niet was voltooid, 
de projectopbrengsten als ‘Netto-omzet’ of als ‘Wijziging 
in onderhanden projecten‘ werden gepresenteerd. Deze 
keuzemogelijkheid is vervallen. De RJ bepaalt nu dat in een 
categoriale winst-en-verliesrekening projectopbrengsten als 
‘Netto-omzet’ moeten worden gepresenteerd. De RJ verwacht dat 
hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de projectopbrengsten 
en dat de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen wordt verbeterd. 
Dit heeft overigens geen gevolgen voor de toepassing van de 
groottecriteria. Voor de toepassing daarvan moest de post 
‘wijziging in onderhanden projecten’ al tot de netto-omzet worden 
gerekend.

Volledigheidshalve wordt benadrukt dat de post ‘Wijziging 
in voorraden gereed product en onderhanden werk’ zoals 
opgenomen in het Besluit modellen jaarrekening geen betrekking 
heeft op onderhanden projecten in opdracht van derden. Die post 
heeft betrekking op voorraden. 

Bovenstaande geldt alleen als de rechtspersoon de ‘Netto-omzet’ 
afzonderlijk presenteert in de winst-en-verliesrekening. Als de 
rechtspersoon in de winst-en-verliesrekening de samengevoegde 
post ‘Bruto-marge’ presenteert (model I van het Besluit Modellen 
Jaarrekening), worden projectopbrengsten niet gepresenteerd als 
‘Netto-omzet’. Zie hiernaast een voorbeeld inzake de verwerking 
van opbrengsten uit licenties.

Presentatie van onderhanden projecten in de balans
De richtlijnen boden de mogelijkheid om het saldo van alle 
onderhanden projecten als één totaal in de balans te presenteren. 
Deze presentatiewijze geeft echter onvoldoende inzicht in de 
balansposities en is niet in lijn is met de algemene bepalingen ten 
aanzien van het salderen van balansposten. Daarom acht de RJ 

Voorbeeld: Opbrengsten uit licenties (gebaseerd op 
voorbeeld 24 uit bijlage 1 bij RJ 270)

Onderneming A verleent een licentie aan een afnemer waarbij 
de afnemer gedurende drie jaar het recht krijgt om gebruik te 
maken van software die is ontwikkeld door de rechtspersoon. 
De afnemer betaalt jaarlijks 100 voor de licentie. A ontwikkelt 
de software voortdurend, omdat de software wordt gebruikt 
in een omgeving waarin technologie een belangrijke rol 
speelt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst ontvangt 
de afnemer periodieke updates van de software zodat de 
afnemer steeds beschikt over de meest recente versie van de 
software. 

A verwerkt deze licentie als het verlenen van een dienst. Dit 
betekent dat A de opbrengsten verwerkt in de periode dat 
de dienstverlening plaatsvindt naar rato van de verrichte 
prestaties, in beginsel jaarlijks 100. De licentie betreft 
namelijk een recht om toegang te hebben tot het intellectuele 
eigendom van de rechtspersoon zoals deze tijdens de hele 
duur van de licentie bestaat.

Indien A een licentie zou verstrekken voor de software zoals 
deze bestaat op het moment waarop de licentie wordt 
verleend, en A geen belangrijke verplichting heeft om de 
software in stand te houden of te verbeteren classificeert deze 
prestatieverplichting als de verkoop van een goed. In dat geval 
wordt de opbrengst uit de licentie verwerkt bij levering van de 
software.

deze presentatiewijze niet langer aanvaardbaar. Indien het saldo 
van een onderhanden project:

 • een debetstand vertoont, wordt het nettobedrag verwerkt als 
een actief; en

 • een creditstand vertoont, wordt het nettobedrag verwerkt als 
een verplichting.

Dat betekent dat in voorkomend geval twee balansposten 
‘onderhanden projecten’ worden gepresenteerd: een post 
onder de activa (alle onderhanden projecten met per saldo een 
debetstand) en een post onder de passiva (alle onderhanden 
projecten met per saldo een creditstand). Als voorheen alle 
projecten gesaldeerd werden opgenomen in één balanspost, 
dan zal dit leiden tot balansverlenging, met mogelijke invloed 
op de groottecriteria. Daarnaast zullen balansratio’s (met name 
solvabiliteitsratio’s) wijzigen (verslechteren).

Zie ook RJ-Uiting 2020-15 voor de volledige gewijzigde richtlijnen.

https://www.rjnet.nl/uitingen/2020/2020-15/
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Verlieslatende contracten
De RJ heeft verduidelijkt op welke wijze voorzieningen voor 
verlieslatende contracten moeten worden bepaald. In de 
richtlijnen was reeds bepaald dat een voorziening voor een 
verlieslatend contract wordt gebaseerd op de onvermijdbare 
kosten die ten minste moeten worden gemaakt om van het 
contract af te komen. Die onvermijdbare kosten zijn de laagste 
van (1) de kosten om te voldoen aan de verplichtingen en (2) de 
vergoedingen of boetes die verschuldigd zijn bij het niet voldoen 
aan de verplichtingen. Het was echter niet duidelijk geregeld wat 
moet worden verstaan onder de kosten om te voldoen aan de 
verplichtingen. Zie ook RJ-Uiting 2021-10 voor de wijzigingen en de 
overwegingen van de RJ.

Verduidelijkt is dat de kosten om te voldoen aan de verplichtingen 
van een contract bestaan uit:

 • de incrementele kosten, dat wil zeggen de kosten die zonder 
het contract niet gemaakt zouden zijn; en

 • een toerekening van overige kosten die direct betrekking 
hebben op het voldoen aan de verplichtingen van een contract.

Voorbeelden van incrementele kosten zijn:

 • directe arbeids- en materiaalkosten;

 • in het geval van een (verlieslatend) huurcontract bij 
operationele lease: de resterende periodieke huursom tot het 
einde van de niet-opzegbare contractperiode, waarbij tevens 
rekening dient te worden gehouden met eventuele opbrengsten 
uit onderverhuur.  

Voorbeelden van overige kosten die direct betrekking hebben op 
het voldoen aan de verplichtingen van een contract zijn:

 • toerekening van afschrijvingskosten van een materieel vast 
actief dat onder andere voor de uitvoering van het contract 
wordt gebruikt;

 • kosten voor contractmanagement;

 • kosten voor projectadministratie;

 • een specifiek deel van de noodzakelijke onderhouds- en 

 • herstelkosten, schoonmaakkosten en verzekeringskosten.

Dit houdt in dat algemene kosten, bijvoorbeeld algemene 
overhead, niet tot de kosten om te voldoen aan de verplichtingen 
van een contract behoren. 

Dit geldt voor alle soorten contracten, dus ook voor contracten 
in de zin van RJk B5.3 ‘Onderhanden projecten’, dat wil 
zeggen contracten inzake constructieprojecten in opdracht 
van derden. Verwachte verliezen op onderhanden projecten 
worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt 
als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale 
projectopbrengsten zullen overschrijden. Een voorziening voor 
een verlieslatend onderhanden project of contract moet dus 
worden gevormd op contractniveau, niet op het niveau van de 
individuele prestatieverplichtingen.

Overheidssubsidies
Er zijn nieuwe richtlijnen opgenomen met betrekking tot 
de presentatie van exploitatiesubsidies in de winst-en-
verliesrekening. Exploitatiesubsidies kunnen als volgt 
gepresenteerd worden:

 • als een opbrengst; of

 • in aftrek op de aan de subsidie gerelateerde kosten. 

Bij de wijze van presenteren moet de aard van de 
exploitatiesubsidie in aanmerking worden genomen. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • subsidies voor bestedingen; en 

Voorbeeld: Gebeurtenissen na balansdatum en vervallen 
continuïteitsveronderstelling

Een rechtspersoon heeft haar jaarrekening 2020 opgemaakt 
op 31 maart 2021, uitgaande van het continuïteitsbeginsel. 
De jaarrekening zal worden vastgesteld door de algemene 
vergadering van aandeelhouders op 31 mei 2021. In 
de tussenliggende periode is duidelijk geworden dat 
de rechtspersoon de noodzakelijke financiering voor 
haar activiteiten toch niet rond krijgt, waardoor ze niet 
meer aan haar verplichtingen kan voldoen en duurzame 
voortzetting van het geheel van de werkzaamheden van de 
rechtspersoon onmogelijk is geworden. Hierdoor komt de 
continuïteitsveronderstelling te vervallen. De gevolgen voor de 
jaarrekening 2020 zijn als volgt:

 • er is sprake van een gebeurtenis na balansdatum die 
geen andere informatie geeft over de feitelijke situatie op 
balansdatum;

 • doordat de jaarrekening 2020 nog niet is vastgesteld én 
de gebeurtenis aanleiding geeft tot het vervallen van de 
continuïteitsveronderstelling, dient deze gebeurtenis in de 
jaarrekening 2020 te worden verwerkt;

 • dit moet plaatsvinden door de jaarrekening 2020 op basis van 
liquidatiegrondslagen op te stellen. 

De RJ gaat niet in op de wijze waarop aan dit laatste juridisch 
invulling wordt gegeven, bijvoorbeeld of de gebeurtenis moet 
worden verwerkt (1) in de reeds opgemaakte jaarrekening of (2) 
in een nieuw op te maken jaarrekening. In de (juridische) praktijk 
zal doorgaans voor de tweede invulling worden gekozen. Dit 
betekent concreet dat de reeds opgemaakte jaarrekening wordt 
‘teruggehaald’ en een nieuw opgemaakte jaarrekening (op basis 
van liquidatiegrondslagen) wordt uitgebracht, met aanpassing 
van datering. 

 • subsidies voor bepaalde gederfde opbrengsten of voor 
exploitatietekorten in het algemeen.

Subsidies voor bestedingen kunnen volgens beide 
presentatiewijzen worden gepresenteerd. 

Subsidies voor bepaalde gederfde opbrengsten of voor 
exploitatietekorten in het algemeen worden onder de 
opbrengsten gepresenteerd. 

Wij verwijzen ook naar RJ-Uiting 2021-4 waarin de wijzigingen en de 
overwegingen van de RJ zijn opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum en vervallen 
continuïteitsveronderstelling
Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie 
geven over de feitelijke situatie op balansdatum worden niet in 
de jaarrekening verwerkt, tenzij de continuïteitsveronderstelling 
vervalt en voor de jaarrekening de liquidatiegrondslagen van 
toepassing worden. Verduidelijkt is dat dit ook geldt voor 
gebeurtenissen die bekend zijn geworden in de periode tussen 
het opmaken en het vaststellen van de jaarrekening. Zie hiernaast 
een voorbeeld van een dergelijke gebeurtenis en de uitwerking 
van gevolgen voor de jaarrekening.

https://www.rjnet.nl/uitingen/2021/10/
https://www.rjnet.nl/uitingen/2021/4/
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Wijzigingen in richtlijnen van toepassing voor verslagjaren 
die aanvangen op of na 1 januari 2020

Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis
Vanwege de ongunstige economische ontwikkelingen als gevolg 
van de coronacrisis komt het in de praktijk voor dat verhuurders 
(lessors) een tegemoetkoming doen aan huurders (lessees) door:

 • huurbedragen tijdelijk te verlagen; of

 • uitstel van betaling te verlenen. 

Voor de situatie dat huurbedragen tijdelijk worden verlaagd, 
heeft de RJ nieuwe richtlijnen opgesteld die beschrijven hoe 
een dergelijke verlaging in de jaarrekening van de lessor en de 
lessee verwerkt moet worden. Deze nieuwe richtlijnen zagen in 
eerste instantie uitsluitend toe op leasebetalingen oorspronkelijk 
verschuldigd tot en met 30 juni 2021 (zie RJ-Uiting 2020-12 uit 
oktober 2020). In juni 2021 zijn deze bepalingen verlengd voor 
leasebetalingen verschuldigd tot en met 30 juni 2022 (zie RJ-Uiting 
2021-9). De verwerkingswijze onder deze nieuwe richtlijnen is als 
volgt: 

 • bij operationele lease (zowel bij de lessor als de lessee):
 – mag de verlaging van de huur worden toegerekend aan de 
periode waarop de verlaging betrekking heeft; of 

 – mag de verlaging lineair worden toegerekend aan de 
leaseperiode;

 • bij financiële leases mag de lessee:
 – de verlaging van de huur direct als bate verwerken op het 
moment van de contractwijziging; of 

 – de verlaging toerekenen aan de periode waarop de verlaging 
betrekking heeft. 

 • bij financiële leases dient de lessor de verlaging van de huur 
direct als last in de winst-en-verliesrekening te verwerken.

Er zijn geen nieuwe richtlijnen opgesteld voor de situatie dat 
slechts uitstel van betaling wordt verleend. Voor uitgestelde 
betalingen bij operationele leases worden verplichtingen 
(door lessees) en vorderingen (door lessors) opgenomen in 
overeenstemming met de bestaande richtlijnen. In het geval van 
financiële leases kan uitstel van betaling gevolgen hebben voor de 
waardering van leasevorderingen en -verplichtingen, aangezien de 
contante waarde van de leasebetalingen kan wijzigen. Zie hiernaast 
voor een voorbeeld inzake de verwerking van een tijdelijke 
leaseverlaging vanwege de coronacrisis.

Voorbeeld: Tijdelijke leaseverlaging vanwege de 
coronacrisis – operationele lease in jaarrekening lessee 
Een lessee heeft een operationele leaseovereenkomst om 
een gebouw te huren voor een periode van 15 jaar (180 
maanden), ingaande vanaf 1 januari 2019. De overeengekomen 
huur bedraagt 10.000 per maand. De coronacrisis heeft een 
negatieve impact op de lessee. Als gevolg hiervan komen de 
lessor en lessee op 30 juni 2020 overeen de huur gedurende 
9 maanden tijdelijk te verlagen naar 1.000 per maand vanaf 
juli 2020 tot en met maart 2021. Deze verlaging kan op twee 
manieren worden verwerkt in de jaarrekening 2020 en 2021 van 
de lessee.
Verwerkingsmethode 1 – toerekening aan de periode 
waarop de verlaging betrekking heeft
De verlaging van de huur ziet toe op de periode juli 2020 tot en 
met maart 2021. 
De lessee verwerkt gedurende die periode maandelijks de 
volgende journaalpost:

Verwerkingsmethode 2 – lineaire toerekening over de 
resterende leaseperiode
De resterende huurperiode op 30 juni 2020 is 162 maanden 
(= 180 – 18). De lessee moet  gedurende de resterende 
leaseperiode in totaal 1.539.000 (= (162 x 10.000) – (9 x 9.000)) 
aan huur betalen. Vanaf juni 2020 bedraagt de huur dan 9.500 
per maand (= 1.539.000 / 162 maanden).
De lessee verwerkt in juli 2020 tot en met maart 2021 
maandelijks de volgende journaalpost:

Na afloop van de periode waarop verlaging van de huur betrekking 
heeft verwerkt de lessee maandelijks de volgende journaalpost:

Leasekosten 1.000

Aan Bank 1.000

Leasekosten 9.500

Aan Vooruitontvangen lease korting 8.500

Aan Bank 1.000

Leasekosten 9.500

Vooruitontvangen lease korting 500

Aan Bank 10.000

Contactinformatie:

Voor vragen, opmerkingen of suggesties: 
Corné Kimenai (ckimenai@deloitte.nl) Jan-Willem Roelse (jroelse@deloitte.nl)

https://www.rjnet.nl/uitingen/2020/12/
https://www.rjnet.nl/uitingen/2021/9/
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