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Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen

In de jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote 
rechtspersonen (RJ-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. Er zijn eveneens enkele nieuwe ontwerprichtlijnen 
opgenomen. Ontwerprichtlijnen zijn formeel nog niet van toepassing. Wel geven zij vooruitlopend op 
de definitieve richtlijnen al in zekere mate steun en richting aan de praktijk van de verslaggeving. 

In deze factsheet worden de belangrijkste wijzigingen in de RJ-bundel op hoofdlijnen besproken. 
Daarbij wordt niet ingegaan op de wijzigingen voor bijzondere bedrijfstakken (zoals banken, 
pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, fondsenwervende 
organisaties en dergelijke).

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
voor middelgrote en grote 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. Wijzigingen zijn doorgevoerd 
in RJ 270 ‘De winst-en-verliesrekening’ (opbrengstverantwoording 
van goederen en diensten) en RJ 221 ‘Onderhanden projecten’ 
(opbrengstverantwoording van constructieprojecten in 
opdracht van derden). Wij hebben een aparte publicatie 
uitgebracht over deze gewijzigde richtlijnen: NL GAAP Focus over 
opbrengstverantwoording. Naast een beschrijving van de wijzigingen 
zijn in deze publicatie veel voorbeelden opgenomen. Zie ook RJ-Uiting 
2020-15 voor meer achtergrondinformatie en een beschrijving van 
de wijzigingen.

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 RJ 221 ‘Onderhanden projecten’, dat wil zeggen contracten 
inzake constructieprojecten in opdracht van derden. Daarbij is door 
de RJ aangegeven dat een voorziening moet worden gevormd, indien 
het waarschijnlijk is dat voor alle prestatieverplichtingen in een 
contract de totale kosten de totale opbrengsten zullen overschrijden. 
Een voorziening voor een verlieslatend project of contract moet 
dus worden gevormd op contractniveau, niet op het niveau van de 
individuele prestatieverplichtingen.

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/audit/articles/nl-gaap-focus.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/audit/articles/nl-gaap-focus.html
https://www.rjnet.nl/uitingen/2020/2020-15/
https://www.rjnet.nl/uitingen/2021/10/
https://www.rjnet.nl/uitingen/2021/10/
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Overheidssubsidies 
Er zijn nieuwe richtlijnen opgenomen met betrekking tot de 
presentatie van exploitatiesubsidies in de winst-en-verliesrekening. 
Exploitatiesubsidies kunnen als volgt gepresenteerd worden:

 • onder de opbrengsten, onder een algemene post zoals ‘overige 
opbrengsten’ of als een afzonderlijke post; of

 • onder de kosten, 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 

 • 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.

Bestuursverslag 
De RJ heeft RJ 400 ‘Bestuursverslag’ beleidsneutraal 
geherstructureerd. Dat betekent dat inhoudelijk geen nieuwe 
bepalingen zijn opgenomen. De nieuw vastgestelde inrichting en 
structuur heeft als doel de leesbaarheid en toegankelijkheid van het 
hoofdstuk te vergroten. 

De nieuwe richtlijn heeft een ‘stapelstructuur’, waarbij eerst de 
voorschriften aan de orde komen die voor alle middelgrote en grote 
rechtspersonen van toepassing zijn. Daarna komen voorschriften voor 
specifieke ondernemingen aan de orde. De structuur is als volgt:

 • Paragraaf 1: voorschriften voor alle middelgrote en grote 
rechtspersonen;

 • Paragraaf 2: aanvullende voorschriften voor grote rechtspersonen;

 • Paragraaf 3: aanvullende voorschriften voor (bepaalde) organisaties 
van openbaar belang;

 • Paragraaf 4: aanvullende voorschriften voor vennootschappen met 
beursnoteringen. 

Door deze structuur is het gemakkelijker om te bepalen welke 
voorschriften op een specifieke onderneming van toepassing zijn.

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 en – indien van 
toepassing –  een nieuwe controleverklaring (gezien het 
voorschrift in art. 2:393 lid 7 BW). 

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 2021

Classificatie vastgoed in enkelvoudige jaarrekening  
In de jaareditie 2020 van de RJ-bundel waren ontwerp-richtlijnen 
opgenomen omtrent de classificatie van vastgoed in de enkelvoudige 
jaarrekening van een moedermaatschappij. Met RJ-Uiting 2021-1 zijn deze 
in januari 2021 ongewijzigd definitief gemaakt. 

In de richtlijnen was oorspronkelijk bepaald dat een moedermaatschappij 
die een onroerende zaak in eigendom heeft en deze ter beschikking 
stelt aan een andere groepsmaatschappij, deze onroerende zaak in de 
enkelvoudige jaarrekening van de moedermaatschappij classificeert als 
vastgoedbelegging. In de geconsolideerde jaarrekening classificeert de 
onroerende zaak echter als vastgoed voor eigen gebruik. Dit kon leiden tot 
verschillen tussen de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige 
jaarrekening. 

Om dat te voorkomen staat de RJ met de gewijzigde richtlijnen toe, indien 
de moedermaatschappij de onroerende zaak in eigendom heeft en 
ter beschikking stelt aan een geconsolideerde deelneming voor eigen 
gebruik, de onroerende zaak in de enkelvoudige jaarrekening van de 
moedermaatschappij ook te classificeren als vastgoed voor eigen gebruik. 
Dit is overigens in lijn met het standpunt dat Deloitte al langer heeft en als 
zodanig is opgenomen in het Handboek Externe Verslaggeving. 

Hetzelfde vraagstuk speelt bij de waardering in de enkelvoudige 
jaarrekening van de moedermaatschappij van een geconsolideerde 
deelneming die een onroerende zaak ter beschikking stelt aan een 
(andere) geconsolideerde deelneming voor eigen gebruik. In lijn 
met het voorgaande wordt toegestaan om bij toepassing van de 
vermogensmutatiemethode de onroerende zaak gehouden door een 
dochtermaatschappij te classificeren als vastgoed voor eigen gebruik, 
zoals ook gehanteerd is ten behoeve van de geconsolideerde jaarrekening. 

Door deze wijze van classificatie en waardering ontstaan geen verschillen 
tussen het eigen vermogen volgens de geconsolideerde jaarrekening en 
het eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening.

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. 

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

 • 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 hieronder 
voor een voorbeeld inzake de verwerking van een tijdelijke leaseverlaging 
vanwege de coronacrisis.

https://www.rjnet.nl/uitingen/2021/12/
https://www.rjnet.nl/uitingen/2020/12/
https://www.rjnet.nl/uitingen/2021/9/
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Overgangsbepaling in RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde 
valuta’
In de jaareditie 2019 van de RJ-bundel is voor boekjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2020 de mogelijkheid vervallen om elke 
aanpassing naar de reële waarde van activa of passiva (behoudens 
goodwill), ontstaan bij de acquisitie van een bedrijfsuitoefening in 
het buitenland, te verwerken tegen wisselkoers op het moment 
van de transactie. Dergelijke aanpassingen mogen enkel nog 
tegen de slotkoers worden verwerkt. In een overgangsbepaling 
is geregeld dat deze wijziging prospectief verwerkt mag worden. 
Hieraan is toegevoegd dat prospectieve verwerking in dit geval 
inhoudt dat de betreffende mogelijkheid alleen is vervallen voor 
overnames die plaatsvinden op of na 1 januari 2020. Voor verdere 
achtergrondinformatie verwijzen wij naar RJ-Uiting 2020-14.

Ontwerp-Richtlijnen 

Materiële vaste activa – opbrengsten uit de verkoop van 
geproduceerd materiaal
Tot nu toe is in de richtlijnen voorgeschreven dat, zolang een actief 
niet op zijn plaats en in de staat is gebracht voor het beoogde gebruik, 
de opbrengsten uit de verkoop van met het actief geproduceerd 
materiaal in mindering worden gebracht op de kostprijs van het 
actief (materieel vast actief). Een voorbeeld betreft de opbrengsten 
uit de verkoop van geproduceerde monsters wanneer het actief 
getest wordt. In lijn met wijzigingen in IFRS wordt door de RJ 
voorgesteld om het als alternatieve verwerkingsmethode mogelijk te 
maken dergelijke opbrengsten en bijbehorende kosten direct in de 
winst-en-verliesrekening te verwerken. Indien wordt gekozen voor 
deze verwerkingsmethode moeten de betreffende in de winst-en-
verliesrekening verwerkte bedragen worden toegelicht. 
 
Tevens wordt in een overgangsbepaling voorgesteld om de 
aanpassing op retrospectieve wijze vanaf voorgaand boekjaar 
te verwerken voor alleen die activa die op of na aanvang van het 
voorgaande boekjaar op zijn plaats en in de staat zijn gebracht 
voor het beoogde gebruik. Zie hiernaast een voorbeeld inzake de 
toepassing van de overgangsbepaling.

‘Pooling of interests’ methode – toelichtingsvereisten
Een samensmelting van belangen moet worden verwerkt volgens de 
‘pooling of interests’ methode. In de toelichting dient dan (onder meer) 
informatie te worden verstrekt over activa en passiva en resultaten 
van de betrokken partijen met betrekking tot de periode voorafgaand 
aan de datum van voeging. De RJ stelt voor om te verduidelijken dat dit 
de volgende informatie betreft:

 • bedragen van de activa en passiva van de betrokken partijen 
per begin van het boekjaar. Feitelijk betreft dit de balans van 
de betrokken partijen per begin van het boekjaar waarin de 
samensmelting van belangen heeft plaatsgevonden; en

Voorbeeld: Opbrengsten uit de verkoop van geproduceerd 
materiaal - toepassing overgangsbepaling alternatieve 
verwerkingsmethode
Een fabrikant van chemische producten (A BV) heeft een aantal 
productiefaciliteiten laten ontwikkelen. Faciliteit X is in jaar 1 
en faciliteit Y is in jaar 2 in gebruik genomen. Onderdeel van 
het installatieproces van de faciliteiten betreft het produceren 
van monsters. Deze monsters zijn tijdens het installatieproces 
verkocht aan een derde partij voor een bedrag van 100 (faciliteit 
X, jaar 1) respectievelijk een bedrag van 200 (faciliteit Y, jaar 2).

In de jaarrekeningen tot en met jaar 2 bracht A BV 
deze opbrengsten in mindering op de kostprijs van de 
productiefaciliteiten (materieel vast actief). In jaar 3 besluit A BV 
op basis van de gewijzigde richtlijnen in de jaarrekening over jaar 
3 een stelselwijziging door te voeren en dergelijke opbrengsten 
direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken. 

De impact van de stelselwijziging op de jaarrekening over jaar 3 is 
als volgt:

 • A moet de overgangsbepaling toepassen, waardoor enkel 
de verwerking van de opbrengsten ad 200 van faciliteit Y 
aangepast moet worden. Dit activum is namelijk op of na 
aanvang van het voorgaande boekjaar (jaar 2) op zijn plaats en 
in de staat gebracht voor het beoogde gebruik. De geactiveerde 
opbrengsten ad 100 in jaar 1 inzake faciliteit X worden niet in 
deze stelselwijziging betrokken;

 • het eigen vermogen aan het begin van het voorgaande boekjaar 
wordt herrekend;

 • de opbrengsten van faciliteit Y in jaar 2 ad 200 worden in 
de jaarrekening over jaar 3 in de vergelijkende cijfers van 
de winst-en-verliesrekening jaar 2 verwerkt, en de kostprijs 
van deze productiefaciliteit (materieel vast actief) wordt 
in jaar 2 verhoogd met 200. Dit leidt tevens tot hogere 
afschrijvingskosten vanaf jaar 2. 

Contactinformatie:

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

 • omzet, overige bedrijfsopbrengsten, bijzondere posten en netto 
resultaat van de betrokken partijen over het aan de voeging 
voorafgaande boekjaar.  

Aanbevolen wordt om deze informatie eveneens te vermelden per 
fusiedatum (inzake activa en passiva) en voor de periode tussen het 
begin van het boekjaar en de fusiedatum (inzake de resultaten). Dit 
kan uiteraard alleen gedaan worden als de betreffende informatie 
beschikbaar is, dus als de betrokken partijen tussentijdse cijfers per 
de fusiedatum hebben opgesteld (intern dan wel extern).

https://www.rjnet.nl/uitingen/2020/14/
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