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Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen

In de jaareditie 2020 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote 
rechtspersonen (RJ-bundel) zijn diverse nieuwe richtlijnen opgenomen. De jaareditie 2020 is van 
toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021. Enkele nieuw opgenomen 
richtlijnen zijn al eerder van toepassing. Voor alle nieuwe richtlijnen geldt dat eerdere toepassing 
wordt aanbevolen. Er zijn eveneens 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 2020

Nieuwe richtlijnen van toepassing 
voor verslagjaren die aanvangen op 
of na 1 januari 2021

Verwerking van overnames
Een overname moet in de 
geconsolideerde jaarrekening worden 
verwerkt volgens de ‘purchase 
accounting’ methode. Verduidelijkt 
is dat dit alleen van toepassing is als 
sprake is van de verkrijging van een 
geïntegreerd geheel van activiteiten, 
activa en/of verplichtingen dat in staat 
is tot het genereren van opbrengsten. 
Feitelijk dus alleen als sprake is van 
het overnemen van een ‘business’. 
Als geen sprake is van de overname 
van een ‘business’ verwerkt de 
verkrijgende partij de overgenomen 
identificeerbare activa en/of 
verplichtingen in overeenstemming met 
de verwerking van de verkrijging van 
individuele activa en verplichtingen. 
De verkrijgingsprijs wordt dan aan de 
overgenomen identificeerbare activa 
en/of verplichtingen toegerekend op 
basis van hun relatieve reële waarde op 
de overnamedatum. Er ontstaat dan 
geen goodwill. 

De Raad voor de Jaarverslaggeving 
heeft niet nader aangegeven wanneer 
sprake is van de verkrijging van een 
geïntegreerd geheel van activiteiten, 
activa en/of verplichtingen dat in staat 

is tot het genereren van opbrengsten. 
In veel gevallen is dat zonder meer 
duidelijk. In sommige gevallen is een 
hogere mate van oordeelsvorming 
nodig. Als dat het geval is en het effect 
is materieel, moet de aard van dat 
oordeel inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen worden toegelicht.

Vervallen opties
In de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving is een aantal 
opties vervallen. Voor bepaalde 
gebeurtenissen en transacties 
is daardoor nog slechts één 
verwerkingswijze toegestaan. Dit 
betreft:

 • Gebruiksrecht in een onroerende 
zaak 

Er was en is een mogelijkheid voor een 
lessee om een gebruiksrecht in een 
onroerende zaak dat als operationele 
lease classificeert (bijvoorbeeld grond 
in erfpacht) te verantwoorden als een 
vastgoedbelegging. Het was mogelijk 
deze alternatieve verwerkingswijze 
per gebruiksrecht toe te passen, 
maar deze optie is vervallen. Het is 
nog wel mogelijk dit als grondslag 
te kiezen voor alle gebruiksrechten 
in een onroerende zaak die bij 
een lessee als operationele lease 
classificeren. Het consistent toepassen 
van dezelfde verwerkingswijze voor 

Voorbeeld: Verwerking overname versus 
verwerking verkrijging activa en verplichtingen

BV A koopt 100% van de aandelen van BV 
B. De aankoopprijs bedraagt 13.100 en de 
bijkomende transactiekosten bedragen 200, 
in totaal dus 13.300. De activiteiten van BV B 
bestaan uit de exploitatie van een schip. BV 
B heeft 20 personeelsleden in dienst. Op de 
overnamedatum bestaat de balans van BV B uit:

Materiële vaste activa 
(schip)

8,000

Voorraad 500

Liquide middelen 1,000

Eigen vermogen 9,500

De reële waarde van het schip bedraagt op 
de overnamedatum 12.000. De reële waarde 
van de overige identificeerbare activa en 
verplichtingen is gelijk aan de boekwaarde. Het 
nominale belastingtarief is 25%.



3

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen

gelijksoortige activa zorgt voor betere 
vergelijkbaarheid van jaarrekeningen.

 • Hedge-accounting
Zowel bij kasstroomhedge-accounting 
als bij kostprijshedge-accounting waren 
er twee verwerkingswijzen mogelijk 
indien de afgedekte toekomstige 
transactie tot de opname van een niet-
financieel actief of een niet-financiële 
verplichting leidt. In dat geval worden 
bij kasstroomhedge-accounting de met 
hedge accounting samenhangende 
winsten en verliezen rechtstreeks 
in het vermogen opgenomen. Bij 
kostprijshedge-accounting worden 
die winsten en verliezen niet verwerkt 
dan wel als overlopende post in de 
balans opgenomen Vervolgens bestond 
er op het moment dat de transactie 
plaatsvindt een keuzemogelijkheid om 
deze winsten en verliezen: 

 – te verwerken in de eerste kostprijs 
of andere boekwaarde van het niet-
financiële actief of de niet-financiële 
verplichting die ontstaat als de 
afgedekte toekomstige transactie 
plaatsvindt (de zogenoemde ‘basis-
adjustment’); of

 – over te brengen naar de winst-en-
verliesrekening in de periode dat de 
afgedekte positie wordt verwerkt in 
de winst-en-verliesrekening.

De laatstgenoemde mogelijkheid is 
vervallen. Dat houdt in dat de ‘basis-
adjustment’ verplicht wordt.

 • Kasstroomoverzicht 
In het kasstroomoverzicht konden bij 
de aankoop respectievelijk verkoop 
van groepsmaatschappijen de in de 
geconsolideerde deelneming aanwezige 
geldmiddelen (1) op de aankoopprijs 
respectievelijk de verkoopprijs 
in mindering worden gebracht, 
of (2) afzonderlijk wordt vermeld 
als onderdeel van de aansluiting 
tussen de netto-kasstroom en de 
balansmutaties van de geldmiddelen. 
De laatstgenoemde mogelijkheid is 
vervallen.

 • Op aandelen gebaseerde 
betalingen

Indien de tegenpartij van een op 
aandelen gebaseerde betaling het 
recht heeft om afwikkeling in liquide 
middelen te eisen, kan de reële 
waarde van dit afwikkelingsalternatief 
lager zijn dan bij afwikkeling in eigen-
vermogensinstrumenten van de 
rechtspersoon. In dit geval dienen 

de eigen-vermogenscomponent (het 
verschil tussen de reële waarde van de 
totale toezegging en de reële waarde 
van de toezegging bij de afwikkeling 
in liquide middelen) en de vreemd-
vermogenscomponent afzonderlijk 
te worden verwerkt. Voorheen was 
het ook mogelijk om dan uitsluitend 
een verplichting op te nemen. Deze 
mogelijkheid is vervallen.

Toelichtingsvereisten middelgrote 
rechtspersonen
Een aantal vrijstellingen van 
toelichtingsvereisten voor middelgrote 
rechtspersonen is vervallen:

 • Stelselwijzigingen en 
schattingswijzigingen

De vrijstelling voor middelgrote 
rechtspersonen voor het geven van een 
cijfermatige indicatie van de invloed 
van een stelselwijziging en ook van een 
schattingswijziging op één of meer 
volgende boekjaren is vervallen.

 • Bijzondere waardeverminderingen
Rechtspersonen moeten in de 
toelichting informatie geven 
over materiële bijzondere 
waardeverminderingen op het 
niveau van de individuele activa, de 
kasstroomgenererende eenheden en 
op segmentinformatie. De vrijstellingen 
voor middelgrote rechtspersonen 
inzake het geven van toelichtingen op 
het niveau van de individuele activa en 
de kasstroomgenererende eenheden 
zijn vervallen. De vrijstellingen voor 
informatie op het niveau van segment 
zijn blijven bestaan.

 • Vastgoedbeleggingen
In situaties dat als grondslag is 
gekozen om vastgoedbeleggingen 
te waarderen tegen reële waarde 
maar deze niet op betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld, moet 
een vastgoedbelegging worden 
gewaardeerd tegen historische 
kosten. Tevens moet dan een nadere 
toelichting worden gegeven op de 
waardering tegen historische kosten 
(zoals bijvoorbeeld de gehanteerde 
afschrijvingsmethode en -percentages 
en een verloopoverzicht). Middelgrote 
rechtspersonen waren hiervan 
vrijgesteld. Deze vrijstelling is vervallen.

 • Liquiditeits-, rente- en 
kasstroomrisico

De vrijstelling voor middelgrote 
rechtspersonen voor het geven van 

Indien BV A de verkrijging van de aandelen BV B 
verwerkt als een overname, ziet de journaalpost 
voor de verwerking in de geconsolideerde 
jaarrekening van BV A er als volgt uit:

Goodwill 800

Materiële vaste 
activa (schip)

12,000

Voorraad 500

Liquide middelen 1,000

Aan Voorziening voor 
latente belastingen *

1,000

Aan Bank (schuld 
uit hoofde van 
overname)

13,300

*Voorziening latente belasting m.b.t. schip: (12.000 - 
8.000) * 25% = 1.000

Indien BV A de verkrijging van de aandelen 
BV B verwerkt als de verkrijging van activa, 
ziet de journaalpost voor de verwerking in de 
geconsolideerde jaarrekening van BV A er als 
volgt uit:

Materiële vaste activa 
(schip)

11,808

Voorraad 492

Liquide middelen 1,000

Aan Bank (schuld 
uit hoofde van 
overname)

13,300

De toerekening van de aankoopprijs heeft als 
volgt plaatsgevonden:

Aankoopprijs (inclusief 
transactiekosten)

13,300 

Af: Liquide middelen (op 
grond van RJ 290 tegen 
reële waarde)

(1,000)

Resteert voor aangekochte 
activa

12,300

Materiële vaste activa o.b.v. 
relatieve reële waarde 
(12.300 * (12.000/(12.000 
+ 500))) 

11,808

Voorraad o.b.v. relatieve 
reële waarde (12.300 * 
(500/(12.000 + 500)))

492
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informatie inzake het liquiditeitsrisico 
voor financiële activa en financiële 
verplichtingen is vervallen. De 
vrijstelling voor middelgrote 
rechtspersonen voor het geven 
van informatie inzake het rente- en 
kasstroomrisico is blijven bestaan.

Nieuwe richtlijnen van toepassing 
vanaf 1 januari 2020 als gevolg van 
wetswijzigingen

Bezoldigingsverslag en 
remuneratierapport 
(beursgenoteerde 
vennootschappen
Met ingang van 2020 is 
EU-Richtlijn (2017/828/EU) 
‘Aandeelhoudersbetrokkenheid’ 
geïmplementeerd in het Burgerlijk 
Wetboek. Daarin is voorgeschreven 
dat een vennootschap waarvan 
aandelen of met medewerking 
van de vennootschap uitgegeven 
certificaten zijn genoteerd aan 
een gereglementeerde markt (als 
bedoeld in artikel 1:1 Wft) een 
bezoldigingsverslag moet opstellen 
over de bezoldiging van de bestuurders 
en commissarissen. In een nieuwe 
richtlijn (RJ 404 ‘Bezoldigingsverslag 
en renumeratierapport’) zijn de 
voorschriften voor dit nieuwe 
verslag opgenomen. Daarin zijn 
tevens de bepalingen opgenomen 
van het op basis van de Code 
Corporate Governance op te stellen 
remuneratierapport’. Voor een 
inhoudelijke beschrijving verwijzen wij 
naar RJ 404 ‘Bezoldigingsverslag en 
renumeratierapport’.

Transacties met verbonden 
partijen (beursgenoteerde 
vennootschappen)
Een vennootschap waarvan 
aandelen of met medewerking 
van de vennootschap uitgegeven 
certificaten zijn genoteerd aan 
een gereglementeerde markt (als 
bedoeld in artikel 1:1 Wft) moet 
als gevolg van de implementatie 
van EU-Richtlijn (2017/828/EU) 
‘Aandeelhoudersbetrokkenheid’ 
een materiële transactie met een 
verbonden partij, die niet in het kader 
van de normale bedrijfsuitoefening of 
niet onder normale marktvoorwaarden 
is aangegaan, openbaar maken op 
het moment dat de transactie is 
aangegaan.

Nieuwe richtlijnen van toepassing 
voor verslagjaren die aanvangen op 
of na 1 januari 2019

Overgangsbepaling bij 
overgang van voorziening groot 
onderhoud naar verwerking 
groot onderhoud in boekwaarde 
(componentenbenadering)
In oktober 2019 is RJ-Uiting 
2019-14 ‘Materiële vaste activa’ 
(overgangsbepalingen ‘kosten van 
groot onderhoud’)’ gepubliceerd 
met een overgangsbepaling voor 
een stelselwijziging waarbij wordt 
overgegaan van (a) het verwerken 
van de kosten van groot onderhoud 
via een onderhoudsvoorziening 
naar (b) het verwerken van de 
kosten van groot onderhoud in de 
boekwaarde van het actief. Deze 
overgangsbepaling is van toepassing 
bij een dergelijke stelselwijziging in 
jaarrekeningen over 2019, maar ook 
bij een dergelijke stelselwijziging in 
latere jaren. De overgangsbepaling 
houdt in de overgang naar de 
componentenbenadering niet 
alleen retrospectief mag worden 
verwerkt (zoals normaliter voor 
stelselwijzigingen), maar ook gekozen 
mag worden om de overgang te 
verwerken (1) op retrospectieve wijze 
vanaf het voorgaande boekjaar of (2) op 
retrospectieve wijze vanaf het huidige 
boekjaar (i.e. het boekjaar waarin wordt 
overgegaan tot de stelselwijziging).

Ontwerprichtlijnen

Opbrengstverantwoording
De Raad voor de Jaarverslaggeving 
is reeds in 2017 gestart met een 
project dat als doel heeft te bepalen 
op welke wijze de bepalingen van 
IFRS 15 ‘Revenue from Contracts 
with Customers’ kunnen worden 
opgenomen in de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. De Raad voor de 
Jaarverslaggeving heeft daartoe in 
november 2019 ontwerprichtlijnen 
uitgebracht (in RJ-Uiting 2019-15), 
welke nu ook in de RJ-bundel (jaareditie 
2020) zijn opgenomen. De verwachting 
is dat deze ontwerprichtlijnen voor 
jaareinde 2020 definitief gemaakt zullen 
worden. Deze te verschijnen definitieve 
richtlijnen zullen van kracht worden 
voor verslagjaren die aanvangen op of 
na 1 januari 2022. 

Wij zullen een aparte 
publicatie uitbrengen over 

Bovenstaande geldt ook voor de bepaling 
van de nettovermogenswaarde van een 
verkregen deelneming in de enkelvoudige 
jaarrekening. Ook daar kan slechts goodwill 
ontstaan indien sprake is van de verkrijging 
van een geïntegreerd geheel van activiteiten, 
activa en/of verplichtingen dat in staat is tot het 
genereren van opbrengsten.

Indien BV A de verkrijging van de aandelen BV B 
verwerkt als een overname, ziet de journaalpost 
voor de verwerking in de enkelvoudige 
jaarrekening van BV A er als volgt uit. De 
nettovermogenswaarde van de deelneming is in 
dit geval 12.500 (= 12.000 + 500 + 1.000 – 1.000):

Goodwill 800

Financiële vaste activa 
(deelneming BV B)

12,500

Aan Bank (schuld 
uit hoofde van 
overname)

13,300

Indien BV A de verkrijging van de aandelen 
BV B verwerkt als de verkrijging van activa, 
ziet de journaalpost voor de verwerking in 
de enkelvoudige jaarrekening van BV A er als 
volgt uit. De nettovermogenswaarde van de 
deelneming is in dit geval 13.300 (= 11.808 + 492 
+ 1.000):

Financiële vaste 
activa (deelneming 
BV B)

13,300

Aan Bank (schuld 
uit hoofde van 
overname)

13,300

Voortbordurend op bovenstaand voorbeeld 
voor de geconsolideerde jaarrekening volgen 
hier de betreffende journaalposten voor de 
enkelvoudige jaarrekening.
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Contactinformatie:

Voor vragen, opmerkingen of suggesties: 
Corné Kimenai (ckimenai@deloitte.nl)

de nieuwe richtlijnen voor 
opbrengstverantwoording. Dit betreft 
zowel de opbrengstverantwoording 
van goederen en diensten (RJ 270 
‘De winst-en-verliesrekening’) als 
de opbrengstverantwoording van 
constructieprojecten in opdracht van 
derden (RJ 221 ‘Onderhanden projecten’).

Classificatie vastgoed in 
enkelvoudige jaarrekening 
moedermaatschappij
Tot nu toe is 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 
kan leiden tot verschillen tussen de 
geconsolideerde jaarrekening en de 
enkelvoudige jaarrekening. 

Om dat te voorkomen wordt voorgesteld 
dat 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 wordt 
geclassificeerd 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 
voorgesteld 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.
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